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Офіційно діловий стиль



Ознаки офіційно-ділового стилю

vобов’язкове оформлення документів за зразком;

vшироке використання термінів діловодства; чітка, «книжна» термінологія;

vвідсутність художніх засовів літератури;

vнейтральна нормована лексика, що зрозуміла кожному;

vзазвичай прості речення з прямим порядком слів;

vвикористання інфінітивних конструкцій та стійких словосполучень;

vвикористання слів виключно в прямому 

значенні.



Підстилі офіційно-ділового стилю

vЗаконодавчий (законотворча сфера: Конституція, закони, укази, 
статути, постанови тощо);

vДипломатичний (сфера міждержавних офіційно-ділових відносин: 
договори, конвенції, протоколи, заяви тощо);

vЮридичний (використовується в юриспруденції у вигляді актів, 
позовних заяв, протоколів, постанов, запитів, повідомлень тощо).

vАдміністративно-канцелярський (професійно-виробнича сфера, 
правові відносини, діловодство: офіційна кореспонденція, 
договори, контракти, заяви, автобіографії, доручення тощо).



Основні вимоги до документа

v Видаватися уповноваженим органом або особою 
відповідно до компетенції;

vНе суперечити чинному законодавству;

vБути точним та достовірним;

vБути належно відредагованим та оформленим;

vМістити конкретні й змістовні вказівки та 
пропозиції;

vБути придатним для тривалого зберігання.



Алгоритм письма

• Установіть часові межі для написання.

• Вам треба мати свіжу голову та якомога менше факторів, які 
відволікають.

• Упевніться в наявності потрібних вам матеріалів, щоб не

перериватися на їх пошуки.

• Якщо ви готуєте відповідь на чийсь лист або звіт, майте
його перед собою. Пишіть із позиції читача.

• Завжди пам’ятайте, хто саме читатиме те, що ви напишете. 
Виходьте з того, на інформацію якого типу і як саме подану 
ця людина відреагує якнайкраще. Що більше ви знаєте про 
вашого адресата, то легше писати.



Алгоритм письма

• Запишіть перший варіант. Використовуйте ваші нотатки, зроблені під час 
обдумування. Не виправляйте написане, нічого не викреслюйте, пишіть, поки 
пишеться. На цьому етапі ви не повинні видати ідеальний варіант.

• Пишіть так, як ви говорите, коли слова виходять легко і природно.

• Після закінчення першого варіанту, відредагуйте написане. Перечитайте текст і за 
потреби змініть логічну послідовність окремих положень, абзаців. При цьому
впевніться, що все написано у ввічливому, коректному тоні. Оцініть довжину 
речень та абзаців, вони не повинні бути дуже довгі.

• Перевірте орфографію і пунктуацію.

• Пам'ятайте про часові межі. Усе це – не лише про письмо, це – про репутацією!



Види листів



План складання службового листа



Листи-нагадування

• Змушені нагадати Вам, що досі не отримали від Вас …

• Вибачте, але ми змушені нагадати Вам про потребу 
надіслати

• Дозвольте нагадати Вам, що …

• Вважаємо за свій обов’язок нагадати Вам про…

• Нам дуже незручно, що змушені нагадати Вам про…



Листи-відмови

• Ми докладно вивчили проєкт, який Ви запропонували, і з 
прикрістю повідомляємо, що …

• Щиро шкодуємо, але з огляду на обставини, що склалися, ми 
не зможемо підтримати Вашу кандидатуру …

• Вибачте, але ми не можемо направити Вам …

• На жаль, ми не маємо згоди задовольнити Ваше прохання 
через…



Лист-нагадування

Вельмишановний …!

Вибачте, що знову змушені потурбувати Вас, але, на жаль, ми 
не отримали жодної відповіді на наші попередні нагадування.
Прикро вражені тим, що Ви так поставилися до наших

прохань…

Сподіваємося, що …, в іншому разі нам доведеться призупинити 
контракт про надання послуги.

З повагою…
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