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У статті аналізується документація, що супроводжує створення та 

функціонування суб’єктів підприємницької діяльності 
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В статье анализируется документация, которая сопровождает 

создание и функционирование субъектов предпринимательской 

деятельности 

Ключевые слова: документ, документация, предпринимательская 

деятельность 

The article analyzes the documentation that accompanies the establishment 

and operation of businesses 
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Підприємницька діяльність є одним з різновидів творчої, 

пошукової, ризикової соціальної діяльності, і в більшості країн світу з 

ринковою економікою вважається однією із найпрестижніших. Адже 

саме цей вид діяльності у відповідних умовах найкращим чином виявляє 

людську сутність, допомагає вияву людини як особистості. 

Підприємництву властивий індивідуальний характер, високий ступінь 

стимулювання зайнятих у цій сфері, що природно сприяє найповнішій 

реалізації потенціалу кожного з них.  

Здійснюючи самостійну підприємницьку діяльність, людина, як 

особистість, зростає професійно та інтелектуально. І це має цілком 

реальні позитивні наслідки для всього суспільства. Історія доводить, що 
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піднести економіку, інші сфери людського буття до високого рівня 

розвитку можливо, здебільшого, завдяки прояву індивідуальних 

інтересів та господарської ініціативи конкретних осіб. 

Відомі й проблеми документаційного забезпечення 

підприємницької діяльності, які істотно впливають на дієвість всієї 

системи державного господарювання. Найперспективніший шлях 

розвитку сучасного підприємництва – це вдосконалення рівня його 

культури, одним з напрямків якого є уніфікація та стандартизація 

управлінських документів у самому широкому їх обсязі. 

Управлінська документація, яка забезпечує супровід створення та 

функціонування суб’єктів підприємницької діяльності постає перед їх 

засновниками як сукупність відомостей і даних, необхідних для 

здійснення аналізу, контролю, прийняття та організації виконання 

управлінських рішень; дана документація повинна стати невід’ємною 

складовою ефективного керування всіма організаційно-економічними 

процесами, що здійснюються на підприємстві недержавної форми 

власності. 

Аналіз установчих документів деяких приватних фермерських 

господарств продемонстрував, що ці документи наділяють суб’єкта 

підприємницької діяльності – власника ПФГ в особі директора – 

великим колом прав щодо вибору напрямків проведення своєї 

діяльності. Приватне підприємство, не обмежене у своєму виборі, може 

поєднувати різні види діяльності, і це сприяє розвитку й удосконаленню 

малого та середнього бізнесу нашої держави. 

Аналіз управлінської документації за напрямами діяльності 

показав, що до теперішнього часу більшість приватних фермерських 

господарств проваджує свою діяльність по вирощуванню зернових / 

бобових культур / насіння олійних культур на підставі Статуту 

підприємства, Свідоцтва про державну реєстрацію, Виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

кадрових наказів про призначення та звільнення співробітників. 

Здійснення діяльності забезпечує особовий склад господарства в особі 

його засновника та власника, який очолює підприємство на посаді 
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директора, а також наймані працівники – принаймні 3 особи на посадах 

робочих. 

Аналіз специфіки документаційного забезпечення діяльності 

приватних фермерських господарств з’ясував, що найпоширенішими 

документами у господарствах є Договори на постачання або закупівлю 

продукції, які укладаються із суб’єктами підприємництва, та Накладні, 

на основі яких здійснюється реалізація власної продукції приватним 

особам, що не є підприємцями. Також у господарствах діють такі 

документи, як Замовлення від клієнта, Товарний звіт та інші.  

Ретельне дослідження супровідної документації створення та 

функціонування суб’єктів підприємницької діяльності на прикладі 

деяких приватних фермерських господарств дозволило сформулювати 

певні пропозиції з оптимізації управлінських процесів та надати 

рекомендації щодо поліпшення стану супровідного документаційного 

забезпечення внутрішнього управління господарством: збільшити 

чисельність співробітників за рахунок спеціалістів, які володіють 

навичками роботи з електронними документами й вміють 

використовувати необмежені можливості Інтернет-ресурсів з метою 

налагодження зв’язків з потенційними партнерами.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

ДІЛОВОДСТВА: НОВИЙ ЕТАП 

Проаналізований новий етап нормативно-правового забезпечення 

електронного діловодства в Україні. Визначені основні прогресивні кроки, 

урегульовані Порядком роботи з електронними документами у діловодстві 

та їх підготовки до передавання на архівне зберігання. 

Ключові слова: нормативно-правове регулювання, електронне 

діловодство, конвертування електронних документів. 

Проанализирован новый этап нормативно-правового обеспечения 

электронного делопроизводства в Украине. Определены основные 

прогрессивные шаги, урегулированные Порядком работы с электронными 

документами в делопроизводстве и их подготовки к передаче на архивное 

хранение.  

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, электронное 

делопроизводство, конвертирование электронных документов. 

The new stage of normative-legal support of electronic records 

management in Ukraine is analyzed. The main progressive steps, fixed in the 

Procedure for work with electronic records and their preparation for archiving 

are defined. 

Keywords: normative-legal regulation, electronic records management, 

converting of electronic records. 

Нормативно-правове регулювання електронного діловодства й 

документообігу, зокрема, неодноразово ставало об’єктом дослідження 


