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Центральна спілка споживчих товариств України 

(УКООПСПІЛКА) 

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права 

ім. С.В. Литвиненка 

Спеціальність: 081 «Право»                                                      

Курс II 

Дисципліна: «Діловодство» 

 

Лекція: Облік руху кадрів 

 

План 

1. Призначення заяви в кадровому діловодстві. Реквізити заяв, їх 

розташування. 

2. Накази  з особового складу. Ведення книги реєстрації наказів. 

3. Заповнення особової картки П-2. Ведення алфавітних карток, штатної-

посадової та алфавітної книг. 

Самостійна робота: 

1.Особливості складання  та оформлення наказів з особового складу. 

2. Форма наказів з особового складу. Вимоги до тексту наказу. 

 

  

1. Призначення заяви в кадровому діловодстві. Реквізити заяв, їх 

розташування. 

При вступі на роботу громадяни подіють письмову заяву, у якій викладають 

прохання про зарахування на підприємство, організацію чи установу, вказуючи свою 

професію, кваліфікацію, спеціальність, посаду. 

Заява – це документ, який містить прохання особи (особиста заява) або 

установи (службова заява) щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів. Заява 

також подається при переведенні на іншу посаду, при звільненні за власним 

бажанням,  про надання відпустки, про надання матеріальної допомоги та ін. 

Реквізити заяви: 

 Адресат (назва установи або посада та ініціали керівника, на ім’я яких 

подається заява). 

 Адресант (назва установи або посада та ініціали (іноді адреса і паспортні 

дані) особи, яка звертається із заявою). 

 Назва виду документу. 

 Текст. 

 Підстава (додаток): перелік документів, доданих до заяви на 

підтвердження її правомірності. 

 Дата. 

 Підпис. 

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Заява про прийняття на 

роботу складається у довільній формі, але практикою в ній вироблена схема побудови 

заяви, для якої характерні такі елементи: адресат, автор, місце проживання автора, 
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назва виду документу, текст, підпис, дата. У заяві не прийнято писати прийменник 

"від". 

 

 2. Накази  з особового складу.   Ведення книги реєстрації наказів. 

Значну підгрупу документі по кадрах становлять накази. Оформлення таких 

документів має свої особливості. 

Наказ – це документ, який видається керівником установи і стосується 

організаційних та кадрових питань. 

Кадровими наказами (щодо особового складу) оформляють призначення, 

звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, заохочення, стягнення. 

У заголовку такого наказу зазначають: "Щодо особового складу". Кожний пункт 

наказу починається з дієслова у наказовій формі (призначити, перевести, звільнити, 

оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту 

зазначається підстава для його складання. До наказів по особовому складу залучають 

індекс "К" або "ВК". На практиці набули широкого розповсюдження уніфіковані 

накази по кадрах. 

Уніфікований наказ – це трафаретний документ, надрукований з обох сторін 

на бланку формату А4. Вони складені у вигляді таблиць. Їх форма на багатьох 

підприємствах розрахована на обробку засобами оперативної техніки. 

До викладу тексту наказу існують певні вимоги: 

У наказах про прийняття на роботу обов’язково зазначають: 

а) на яку посаду; 

б) до якого структурного підрозділу; 

в) з якого числа оформляється на роботу; 

г) вид прийняття на роботу (на постійне, тимчасову, за сумісництвом). 

д) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі 

скороченим робочим днем). 

У наказах про переведення на іншу роботу вказують вид і мотивування 

переведення. 

У наказах про надання відпустки вказують: 

а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стан роботи на одному 

підприємстві, навчальна, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, без збереження 

заробітної плати, за сімейними обставинами) 

б) загальна кількість робочих днів. 

в) дата виходу у відпустку і повернення 

г) період, за який надано відпустку. 

У наказах про звільнення працівників зазначають: 

а) дату звільнення; 

б) мотивування. 

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів 

зобов’язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в 

оригіналі. 

Реквізити наказу: 

 Назва виду документу. 

 Назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника. 
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 Місце видання. 

 Номер. 

 Індекс. 

 Дата. 

 Заголовок до тексту.  

 Текст, що складається з двох частин: констатувальної, де констатуються 

та аналізуються факти; розпорядчої, де подаються розпорядження, заохочення, 

стягнення. 

 Підпис керівника установи 

 Печатка 

Довільна форма наказу або модернізована вами типова форма повинна 

містити обов’язкові реквізити, визначені п. 4.4 ДСТУ 4163-2003: 

обов’язкові реквізити: 

• найменування роботодавця; 

• назва виду документа — «НАКАЗ»; 

• дата складання; 

• реєстраційний індекс документа — відповідно до п. 5.12 ДСТУ 4163-2003 

його складають з порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням 

роботодавця індексом справи за номенклатурою справ, інформацією про 

кореспондента, виконавця тощо. Тобто це номер наказу; 

• заголовок до тексту документа — згідно з п. 5.19 ДСТУ 4163-2003 

заголовок до тексту документа має бути узгоджений з назвою документа і містити 

короткий виклад його основного смислового аспекту. Заголовок відповідає на 

запитання: «про що?», «кого?», «чого?». Наприклад, наказ (про що?) про створення 

установи; посадова інструкція (кого?) секретаря-референта; протокол (чого?) 

засідання правління (у прикладі на рис. 1 «Про звільнення Мороза М. М. за власним 

бажанням»); 

• текст документа — відповідно до п. 5.21 ДСТУ 4163-2003 текст 

документа містить інформацію, заради фіксування якої було створено документ. Він 

повинен бути викладений стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів та вживання слів 

і зворотів, які не несуть смислового навантаження. Також враховуйте норму п. 7 гл. 9 

розд. ІІ Правил № 1000/5: у розпорядчих документах з кадрових питань (особового 

складу) розпорядча частина починається, як правило, з дієслова у формі інфінітива: 

«ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ», «ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», «ВІДРЯДИТИ», 

«НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ» тощо. Далі зазначаються великими літерами прізвище 

працівника, на якого поширюється дія розпорядчого документа, і малими — його ім’я 

та по батькові. 

• підпис; 

 

4. Заповнення особової картки П-2. Ведення алфавітних карток, 

штатної-посадової та алфавітної книг. 

Особова картка — основний документ з обліку особового складу в установі, 

організації. 
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Типову форму первинної облікової документації № П-2 «Особова картка 

працівника» затверджено спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 

25.12.2009 р. № 495/656 (далі — наказ № 495). Її застосовують більшість 

роботодавців, у тому числі бюджетники. 

Але для деяких категорій працівників затверджені свої форми особової 

картки. Наприклад, для суддів форма особової картки наведена в додатку 3 до 

Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, 

затвердженого наказом Держсудадміністрації від 20.05.2016 р. № 97. 

Окрема форма особової картки затверджена для держслужбовців наказом 

Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156. 

Згідно з п. 2.5 Інструкції № 58 з кожним записом, який заноситься до трудової 

книжки, потрібно ознайомити працівника під підпис в особовій картці. 

Дотримання цієї норми роботодавцями перевіряють представники Держпраці 

при проведенні контрольних заходів. Тому інспектор праці при перевірці цілком 

може вимагати пред’явити особові картки працівників. 

Особові картки також потрібні для цілей ведення військового обліку. Особову 

картку заводять на кожного працівника, з яким укладено трудовий договір, у тому 

числі на тих працівників, хто прийнятий на постійну, тимчасову, сезонну роботу або 

за сумісництвом. Зазвичай, цим займаються працівники кадрової служби (служби 

управління персоналом) підприємства, установи, організації. Заводять особову картку 

на працівника на підставі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу такої 

особи. Оформляють її в одному екземплярі на підставі опитування працівника і 

відповідних документів: паспорта, військового квитка (тимчасового посвідчення, 

виданого замість військового квитка, або посвідчення про приписку до призовної 

ділянки), трудової книжки, диплому (свідоцтва, посвідчення) про закінчення 

навчального закладу та інших документів.  

Якщо протягом трудової діяльності на підприємстві (в установі, організації) 

змінюються дані про працівника (освіта, місце проживання, сімейний стан, П. І. Б. та 

ін.), це також потрібно відобразити в особовій картці. 

Пам’ятайте: з кожним записом, що вноситься до трудової книжки (вкладиша) 

на підставі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення та 

звільнення, працівника ознайомлюють під підпис в особовій картці. Вносити в 

облікові дані будь-які зміни без відома працівника, на якого оформлена особова 

картка, заборонено. 

Особові картки комплектують відповідно до штатного розпису за 

структурними підрозділами, а всередині структурного підрозділу — за прізвищами 

працівників в алфавітному порядку. 

Особові картки військовозобов’язаних працівників і працівників-призовників 

зберігають в алфавітному порядку в окремій картотеці, поділеній на 4 групи (п. 44 

Порядку № 921). 

Заповнення  особової  картки 

Особова картка типової форми № П-2 складається з п’яти розділів.  

Розділ 1 «Загальні відомості». Тут відображають загальні відомості про 

працівника: прізвище, ім’я, по батькові; дату народження; громадянство; дані про 

освіту; відомості про останнє місце роботи та причини звільнення з нього; сімейний 
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стан; адреса реєстрації і фактичного місця проживання тощо. Змінилися дані про 

працівника (наприклад, П. І. Б., місце проживання)? Такі зміни потрібно відобразити 

в особовій картці. Зазвичай це роблять таким чином: однією рискою закреслюють 

колишні дані працівника і поруч (або вище) вписують нові. Далі на полі особової 

картки поряд з оновленими даними або нижче в рядку «Додаткові відомості» 

працівник, який вносив зміни, зазначає реквізити документа, на підставі якого вони 

були внесені, проставляє дату і свій підпис. 

Р. 2 «Відомості про військовий облік». Цей розділ особової картки заповнює 

особа, відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, в установі, 

організації, на підставі військово-облікових документів. Порядок заповнення розділу 

II особової картки залежить від категорії осіб, що підлягають військовому обліку.   

Якщо працівник досяг граничного віку перебування в запасі, посадова особа, 

відповідальна за ведення військового обліку, направляє його протягом 7 днів до 

відповідного районного (міського) військкомату (облікового органу СБУ, підрозділу 

Служби зовнішньої розвідки) для виключення з військового обліку. Якщо 

військкомат зняв працівника з військового обліку (зробив відповідну відмітку у 

військово-обліковому документі), то в особовій картці працівника роблять відмітку 

«Виключений з військового обліку за віком» (п. 43 Порядку № 921). 

Розділ 3 «Проф. освіта на виробництві». Цей розділ заповнюють на підставі 

документів, що підтверджують проходження працівником первинної професійної 

підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації на виробництві (підвищення 

кваліфікації керівних працівників і спеціалістів).  

Тут же зазначають відомості про професійне навчання працівників на базі 

інших суб’єктів господарювання, у тому числі відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічних, медичних працівників тощо. 

Розділ 4. «Призначення і переведення. До першого рядка цього розділу вносять 

запис про прийняття на роботу. У наступних рядках роблять записи про переведення 

працівника на іншу постійну роботу. Майте на увазі: найменування професії, на яку 

прийнятий/переведений працівник, та її код зазначають відповідно до Класифікатора 

професій. Із записами в цьому розділі працівника ознайомлюють під підпис у графі 

«Підпис працівника». 

Розділ 5 «Відпустки. Тут наводять відомості про відпустки всіх видів, що 

надаються працівникові. У графі «Вид відпустки» зазначають вид відпустки 

(наприклад, щорічна основна відпустка, відпустка працівникам, що мають дітей, 

тощо) і кількість днів відпустки. У графі «За який період» зазначають період, за який 

надано відпустку. У разі надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, 

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6, 16, 18) років, відпустки у 

зв’язку з усиновленням дитини і творчої відпустки цю графу не заповнюють. 

Розділ 6. «Додаткові відомості. У цьому рядку наводять дані, які не були 

зазначені в інших розділах особової картки, наприклад, про наявність урядових 

нагород, про участь у бойових діях, знання іноземних мов, обрання на виборну 

посаду тощо. Також тут зазначають належність працівника до певної категорії осіб, 

які мають право на пільги та гарантії, встановлені чинним законодавством (особа з 

інвалідністю, «чорнобилець», одинока мати та ін.), із посиланням на документ, на 

підставі якого працівник віднесений до цієї категорії. 
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Розділ 7. «Дата і причина звільнення (підстава)». Тут зазначають дату 

звільнення працівника згідно з наказом (розпорядженням) про звільнення, а також 

причину звільнення з посиланням на відповідну норму КЗпП. Записи в цьому рядку 

обов’язково мають бути підтверджені особистим підписом працівника. 

Особові картки працівників (у тому числі тимчасових і таких, які працюють за 

сумісництвом) зберігають в організації протягом 75 років після звільнення таких 

працівників (п. 499 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств 

та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом 

Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578/5). 

 

Щоб полегшити пошук інформації по кадрах, у великих установах заводять 

алфавітні картки на кожного працівника, у які заносять всі необхідні дані, що 

стосуються трудової діяльності. Окремі картотеки складаються на інженерно-

технічних працівників і службовців, осіб з вищою і середньою спеціальною освітою, 

неповнолітніх, військовозобов’язаних, працівників із зниженою працездатністю. 

Ведуться також журнали по переміщенню кадрів.   Складанні виду звітів, довідок, 

зведень до вищестоящих органів. 

До алфавітних карток уносяться облікові дані працівника (прізвище, ім’я, по 

батькові, ідентифікаційний номер), відомості про прийняття на роботу, переведення 

та звільнення (назва структурного підрозділу, посади, дата і номер відповідного 

наказу).  

Також в алфавітній картці доцільно зазначати облікову інформацію про 

працівника (номер особової картки (форма № П-2), реєстраційний номер трудової 

книжки за Книгою реєстрації руху трудових книжок та вкладишів до них, табельний 

номер тощо). Усі ці відомості значно полегшать пошук інформації та підбір 

документів осіб як працюючих, так і звільнених з підприємства.   

 Алфавітну картку доцільно виготовляти на картоні формату А5. Картки 

такого формату зручні у використанні і вміщують всю необхідну інформацію для 

побудови інформаційно-пошукового апарату, при цьому картон тривкий у 

довготерміновому використанні.  

До появи автоматизованих систем обліку штатно-посадова книга була 

одним з основних документів з обліку кадрів (особового складу) і робочим 

документом кадровика будь-якого підприємства.  

У ній відображали укомплектованість підприємства керівниками, 

спеціалістами, службовцями, робітниками. 

 Штатно-посадова книга забезпечувала: облік кадрів; наочність інформації 

про працівників, рівень їх освіти, кваліфікації, розряду, категорії за підрозділами; 

моніторинг укомплектованості підприємства кадрами й облік вакантних посад; 

оперативний доступ до інформації для складання звітів.  

Навіть після появи спеціальних програм з обліку персоналу на підприємствах 

вели штатно-посадову книгу не тільки з практичних міркувань. Ревізійна група ФСС 

з ТВП перевіряла наявність цієї книги під час ревізій та перевірок щодо цільового 

використання коштів ФСС з ТВП . 
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Які підприємства повинні вести штатно-посадову книгу? Законодавство не 

зобов’язує всі підприємства вести штатно-посадову книгу. Проте така вимога є у 

деяких відомчих нормативних актах. Так, усі банківські установи мають вести списки 

(штатно-посадову книгу) працівників банків (ст. 806 Переліку документів, що 

утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із 

зазначенням строків зберігання, затвердженому постановою Правління НБУ від 

08.12.2004 № 601). В умовах особливого періоду, який наразі діє в Україні, цей 

документ зберігайте 75 років.   

У підрозділі 2 розділу ІІІ Науково-обгрунтованих рекомендацій щодо 

організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі, затверджених 

рішенням Галузевої ради по роботі з кадрами Держбуду від 23.12.2004 № 1, 

зазначено, що при прийнятті на роботу відомості про працівника вносять до штатно-

посадової книги.  

В архіві складають штатну розстановку — розподіл працівників за 

структурними підрозділами і ділянками роботи, що затверджує керівник архіву (п. 2 

розд. IV Положення про організацію роботи архівів, затвердженого наказом 

Мін’юсту від 27.05.2015 № 797/5). Тож, законодавство не вимагає, щоб усі 

підприємства вели штатно-посадову книгу.  

Проте, вона може знадобитися, наприклад, у випадку кібератаки, коли 

комп’ютери або програмне забезпечення пошкоджені вірусом.  

Форма штатно-посадової книги законодавством не унормована. Кадровики 

використовують штатно-посадову книгу з такими графами: 

 № п/п; 

 Назва посади (професії); 

 Посадовий оклад (тарифна ставка), грн Надбавки (доплати), грн ; 

 Прізвище, ім’я, по батькові; 

 Дата народження; 

 Освіта (назва навчального закладу і дата закінчення); 

 Кваліфікація, спеціальність за освітою; 

 Номер і дата наказу про прийняття на роботу. 

 Підприємство може адаптувати штатно-посадову книгу, зважаючи на 

специфіку діяльності. Книга — інструмент для оперативної роботи, отже має містити 

корисну кадровику інформацію.  Приклад: Якщо на підприємстві працює багато 

працівників з однаковою особливістю трудового договору, яку слід контролювати 

(неповний робочий час, сумісництво, суміщення, робота за строковим трудовим 

договором, зокрема на час відпустки для догляду за дитиною), зробіть окрему графу.  

Структурована інформація допоможе контролювати наявність вакантних 

посад (наприклад, за штатним розписом одна штатна одиниця, фактично зайнято — 

0,5), дати закінчення відпусток для догляду за дитиною і, відповідно, дати звільнення 

працівників, які за строковим трудовим договором заміщують декретниць.  

Якщо працівників з такими особливостями трудового договору мало, зробіть 

одну графу — «Примітки».  

Ведення штатно-посадової книги Штатно-посадову книгу можна вести як у 

журналі формату А4, так і в електронному вигляді, наприклад у програмі Excel. В 
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електронному вигляді зручніше — у будь-який день можна роздрукувати акуратну 

таблицю. Проте, якщо комп’ютер уражено вірусом чи відсутня електроенергія в офісі 

файл з штатно-посадової книги ви відкрити не зможете.  

Штатно-посадова книга — по суті, це штатний розпис з інформацією про 

працівників. Тому поділіть штатно-посадову книгу на підрозділи аналогічно порядку, 

зазначеному в штатному розписі. Наприклад: Адміністрація, Бухгалтерія, Відділ 

кадрів, Господарський відділ тощо.  

Зразок алфавітної книги: 

 
Хоча жодних законодавчих вимог щодо наявності на підприємстві такого 

документа, як алфавітна книга особового складу працівників, не існує, практика 

доводить протилежне. 

Для зручності на кожному підприємстві, в установі, організації залежно від 

його (її) роду діяльності й виду господарської діяльності та виходячи з практичної 

діяльності час від часу виникає потреба вести алфавітну книгу працівників. 

Алфавітна книга особового складу працівників ведеться на всіх працівників 

підприємства. З допомогою алфавітної книги можна швидко з’ясувати, де працює 

кожен із членів персоналу (у якому відділі, підрозділі, департаменті, секторі), знайти 

його особову картку (особову справу), з’ясувати, коли звільнився працівник. 

Записи в алфавітну книгу працівників, як і в штатно-посадову, вносяться 

одночасно з оформленням наказів про прийняття на роботу, звільнення працівника. 

Прізвище, ім’я, по батькові прийнятого на роботу працівника записують у 

відповідному розділі на відповідну ЛІТЕРУ АЛФАВІТУ (від А до Я) кульковою 

(чорнильною) ручкою фіолетового чи синього кольору. Якщо працівник звільняється, 

відповідний запис закреслюють. 


