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1. Призначення та сфера використання 

1.1. Посадова інструкція – це організаційно-правовий документ, у якому 

визначаються основні функції, обов’язки, права і відповідальність працівників 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського університету 

економіки і торгівлі» при здійсненні ними діяльності на конкретній посаді. 

Вона складається для кожної штатної посади університету, має знеособлений 

характер і надається працівнику для ознайомлення, (що підтверджується його 

підписом) під час укладання трудового контракту чи трудового договору (у 

тому числі у разі переміщення на іншу посаду або тимчасового виконання 

обов’язків).  

1.2. Методика, викладена в даному документі, встановлює єдиний 

порядок розробки, оформлення, впровадження, обліку та використання 

посадових інструкцій для працівників університету з моменту їх затвердження і 

відміни. 

1.3. Методика є обов’язковою для використання всіма кафедрами та 

структурними підрозділами під час розробки посадових інструкцій для їх 

працівників. 

1.4. Введення документу в дію відбувається з моменту його 

затвердження.  

1.5. Документ підлягає перегляду один раз на п’ять років. Зміни вносяться 

у разі необхідності. Пропозиції щодо внесення змін до методики готують 

начальник відділу кадрів, перший проректор університету. Оформлення змін та 

їх перегляд здійснює начальник відділу забезпечення якості діяльності. 

Затверджує документ і зміни до нього ректор.  

1.6. Методика є конфіденційним документом, можливість його 

копіювання для використання визначає перший проректор. 

 

2. Нормативні посилання 

Викладені в методиці рекомендації розроблені відповідно до вимог: 

1. Кодексу законів про працю України, затвердженого Законом № 322-III 

від 10.12.71, зі змінами.  

2. Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань  технічного регулювання та споживчої 

політики від 28 липня 2010 року N 327 (зі змінами та доповненнями).  

3. ДСТУ 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. 

Вимоги». 

 

3. Скорочення 

ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

СЯ ПУЕТ – система якості Полтавського університету економіки і 

торгівлі.  
 

ДПСЯ - документи і процедури системи якості розроблені відповідно до 

https://zakon.help/laws/show/322%D0%B0-08
https://zakon.help/laws/show/322%D0%B0-08
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вимог системи стандартизації України і системи якості ПУЕТ, які 

встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації та до 

процесу управління ним в університеті і затверджені керівництвом навчального 

закладу. 

ПІ – посадова інструкція. 

 

4. Мета та завдання 

4.1. Мета даного документу - опис процедури розробки, затвердження та 

впровадження посадових інструкцій для працівників ПУЕТ, визначення вимог 

щодо їх змісту, форми та контролю за їх виконанням.  

4.2. Основними завданнями є: 

 детальний опис змісту та процедури розробки посадових інструкцій; 

 оволодіння сучасною методикою створення документації системи 

якості університету на основі досягнень науки, техніки, передового досвіду 

навчально-методичної, науково-дослідної та інших видів діяльності 

університету; 

 виконання вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 щодо 

управління документацією СЯ ПУЕТ та компетентності працівників; 

 сприяння вдосконаленню в університеті системи управління якістю 

діяльності за рахунок чіткого визначення функціональних обов’язків, прав і 

відповідальності персоналу в межах виділених процесів управління. 

4.3. Посадові інструкції дозволяють здійснювати оцінку претендента на 

конкретну вакантну посаду, чітко визначати завдання кожного працівника і 

критерії щодо його посадової придатності. 

4.4. Працівнику посадові інструкції дають: знання того, що від нього 

чекають і за якими критеріями будуть оцінювати його діяльність; можливість 

приймати участь у визначенні стандартів (критеріїв) роботи; можливість 

вирішення проблем, що пов’язані з його трудовою діяльністю. 

4.5. Посадові інструкції працівників ПУЕТ не повинні суперечити 

Конституції України, Кодексу законів про працю, державним та галузевим 

стандартам, нормативним документам щодо кадрового діловодства.  

4.6. Посадові інструкції працівників ПУЕТ можуть мати необмежений 

термін дії. Терміни встановлюються при затвердженні Посадові інструкції 

працівника і зазначаються в наказі по університету.  

 

5. Відповідальність 

5.1. Загальну відповідальність за організацію розробки та впровадження 

даної методики  в університеті несе ректор. 

5.2. Відповідальність за управління процесом розробки та 

впровадження методики згідно з цією методикою та вимогами міжнародних і 

державних стандартів ІSО серії 9000 покладається на першого проректора 

університету, начальника відділу забезпечення якості діяльності, начальника 

відділу кадрів, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів. 
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5.3. Завідувач кафедри, керівник структурного підрозділу призначає 

відповідального за ведення діловодства, що забезпечує облік і проходження 

посадових інструкцій у встановлені терміни.  

5.4. Завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, які 

впроваджують посадові інструкції, несуть відповідальність за порушення 

встановлених термінів введення цих документів. 

5.5. Начальник відділу забезпечення якості діяльності несе 

відповідальність за своєчасне внесення змін до даної методики та доведення їх 

до завідувачів кафедр і керівників структурних підрозділів. 

5.6. Посадові інструкції є власністю університету. Передача їх або їх 

копій працівникам сторонніх організацій здійснюється з дозволу ректора 

університету. При  звільненні або переміщенні відповідального працівника 

наявні в нього посадові інструкції за вказівкою начальника відділу кадрів, 

завідувача кафедрою або керівника структурного підрозділу передаються 

іншому працівнику. 

 

6. Структура процесу розробки посадової інструкції 

6.1. Алгоритм розробки посадової інструкції подана у додатку А на блок-

схемі. 

6.2. Шаблон посадової інструкції наведений у Додатку Б. 

6.3. Коментарі щодо розробки посадової інструкції наведені у Додатку В. 

 

7. Опис процесу розробки посадової інструкції 

7.1. Планування розробки посадової інструкції 

7.1.1. Розробка посадової інструкції повинна проводитися згідно з 

перспективними та річними планами розвитку університету: 

- при створенні нових робочих місць, на підставі пропозицій  кафедр і 

структурних підрозділів ПУЕТ та наказів  ректора щодо внесенні змін в 

організаційну структуру університету; 

- при виникненні потреби щодо перегляду або удосконалення існуючих 

посадових інструкцій. 

Кожна з перерахованих підстав має свій порядок розробки посадової 

інструкції.  

7.1.2. В процесі розробки посадової інструкції приймають участь: 

- безпосередні виконавці; 

- завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів. 

7.1.3. Розробка посадової інструкції проводиться під методичним 

керівництвом відділу кадрів та за умови консультування з юрисконсультом 

провідним. 

7.2. Організація розробки посадової інструкції  

7.2.1. При створенні нових робочих місць в університеті (внесення змін в 

організаційну структуру) проект посадової інструкції розробляється 

завідувачем кафедри або керівником відповідного структурного підрозділу, 
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погоджується з юрисконсультом провідним, начальником відділу кадрів і 

першим проректором або ректором (за потребою). 

7.2.2. У випадку, коли є потреба в перегляді або удосконаленні існуючих 

посадових інструкцій, проект посадової інструкції розробляється безпосереднім 

виконавцем роботи, погоджується з завідувачем кафедри або керівником 

структурного підрозділу, юрисконсультом провідним, начальником відділу 

кадрів, першим проректором або ректором (за потребою).  

7.2.2. Термін розробки проекту посадової інструкції не повинен 

перевищувати одного місяця, термін розгляду проекту посадової інструкції, 

поданого на погодження - не більше 20 днів. 

7.2.3. За наявності зауважень і пропозицій щодо змісту посадової 

інструкції, як з боку відділу кадрів, так і з боку юрисконсульта провідного, 

першого проректора або ректора, розробники вносять відповідні зміни і знову 

подають посадову інструкцію на погодження. 

7.2.4. При наявності розбіжностей  щодо суті проекту посадової інструкції 

проект разом з відгуками розглядається на погоджувальній нараді за участю 

зацікавлених осіб. Нараду організовує відділ кадрів. Рішення наради 

фіксуються протоколом. На підставі рішень, прийнятих на нараді, складається 

остаточна редакція посадової інструкції. 

7.2.5. Остаточна редакція проекту посадової інструкції подається на 

погодження юрисконсульту та у відділ кадрів ПУЕТ. 

7.3. Погодження та затвердження посадової інструкції 

7.3.1. Начальник відділу кадрів і юрисконсультом провідний погоджують 

посадові інструкції усіх працівників. Перший проректор погоджує посадові 

інструкції керівників структурних підрозділів. Проректор з наукової роботи та 

проректор з науково-педагогічної роботи погоджують посадові інструкції 

працівників структурних підрозділів, які підпорядковані їм за видами 

діяльності. 

7.3.2. Ректор затверджує посадові інструкції керівників структурних 

підрозділів, посадові інструкції помічника ректора та вченого секретаря. 

Перший проректор затверджує посадову інструкцію свого помічника. 

7.3.3. Завідувачі кафедр затверджують посадові інструкції працівників 

кафедр (лаборантів і старших лаборантів). 

7.3.4. Керівники структурних підрозділів затверджують посадові 

інструкції працівників їх підрозділів. 

7.4. Введення посадової інструкції в дію 

7.4.1. Введення посадової інструкції - це виконання всіх посадових 

обов’язків, реалізація прав і несення відповідальності кожним працівником 

університету на своєму робочому місці. 

7.4.2. Датою введення в дію посадової інструкції є дата її затвердження.  

7.4.3. Після затвердження оригінал посадової інструкції передається у 

відділ кадрів для реєстрації та зберігання.  
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7.4.4. Копії посадових інструкцій зберігається на кафедрах та у 

відповідних структурних підрозділах. 

7.4.5. Посадова інструкція вважається введеною, якщо встановлені нею 

обов’язки, права і відповідальність застосовуються працівником відповідно до 

його компетенції. 

7.5. Порядок перевірки, перегляду і внесення змін в посадову 

інструкцію 

7.5.1. Перевірка посадової інструкції на відповідність вимогам діючих 

державних, галузевих та міжнародних стандартів, нормативних документів 

Міністерства освіти та науки України, Міністерства соціальної політики 

України, проводиться не менше одного разу на п’ять років.  

7.5.2 Контроль за переглядом посадової інструкції здійснює відділ кадрів. 

Перегляд посадової інструкції і розробку змін до них проводить керівник 

відповідного структурного підрозділу. 

 

8. Показники результативності процесу розробки посадової інструкції 

8.1. Результативність процесу розробки посадової інструкції оцінюється 

за такими показниками: 

- додержання термінів розробки, узгодження, затвердження та введення в 

дію посадової інструкції; 

- додержання вимог до процесу розробки посадової інструкції і наявність 

всіх необхідних для цього документів; 

- своєчасність надходження посадових інструкцій у відповідні підрозділи 

та застосування їх; 

- наявність позитивних відгуків на посадові інструкції від керівників 

відповідних підрозділів; 

- підвищення результативності діяльності конкретних виконавців. 

 

9. Погодження змісту документа 

№ 

п/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко 

Наталія 

Сергіївна 

  

2. Начальник відділу кадрів Гармаш Надія 

Миколаївна 

  

3. Начальник відділу 

забезпечення якості 

діяльності 

Огуй Наталія 

Іванівна 
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10. Додатки 

Додаток А 

Блок-схема алгоритму розробки посадової інструкції 
 

 Виникнення необхідності розробки  

(актуалізації) ПІ  

Розробка проекту ПІ 

Погодження  

проекту ПІ 

Так 
Остаточний 

проект ПІ 

Ні 

Затвердження 
ПІ   

Зберігання копій на кафедрах (в 

структурних підрозділах) 

Рішення про необхідність розробки 

(оновлення) посадової інструкції 

Відповідальний - завідувач кафедри 

(керівник структурного підрозділу) 

 

Відповідальний - завідувач кафедри 

(керівник структурного підрозділу), 

виконавець роботи 

 

Погоджувальна 

нарада 

Наявність 

розбіжностей 

Ні 
Остаточна 

редакція  ПІ 

Так 

Проект ПІ 

Відповідальний - завідувач кафедри 

(керівник структурного підрозділу)  

 

Подання оригіналу у відділ кадрів 

 

Реєстрація та зберігання у відділі кадрів 

 
Відповідальний – начальник відділу кадрів  

 

Відповідальний – завідувач кафедри 

(керівник структурного підрозділу) 

Введення в дію ПІ  Періодичний перегляд, 

внесення змін, доповнень в 

ПІ  
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Додаток Б 

Шаблон посадової інструкції 
 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 
Назва кафедри або структурного підрозділу 

 
 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

_____________________________ 
(посада) 

___________         ______________ 
          (підпис)                           (ініціали та прізвище) 
                                                                                    

«___» ________________ 20___ р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
__________________________________________________________ 

 (повна назва посади) 
_____________________________________________ 

                 (код класифікатора професій) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава - 20__ 
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1. Загальні положення 
1.1. Повна назва посади згідно зі штатним розписом:  
1.2. Категорія:  
1.3. Працівник за цією посадою підпорядковується й отримує накази, 

робочі розпорядження від... 
1.4. Працівник цієї посади дає розпорядження ... 
1.5. Працівник цієї посади заміщає... 
1.6. Працівника цієї посади заміщає... 

 

2. Посадові обов’язки 

2.1. 

2.2. 

….. 

*При визначенні посадових обов’язків необхідно врахувати вимоги 

положень законодавства про захист персональних даних. 

 

3. Права 

Для виконання своїх обов’язків працівнику надаються такі права: 
3.1. Щодо своїх підлеглих – давати такі розпорядження і контролювати їх 

виконання: 
3.2. Самостійно вирішувати такі питання: 

 

4. Відповідальність  

На цій посаді працівник несе відповідальність за: 

 

5. Повинен знати  

На цій посаді працівник повинен знати (володіти): 

 

6. Кваліфікаційні вимоги  

6.1. Освіта:  

6.2. Стаж: 

6.3. Інші вимоги:   

 

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

Для виконання обов’язків та реалізації прав ________________________ 
 (назва посади)  

взаємодіє з: 

 

8. Посилання на документ, відповідно до якого розроблена посадова 

інструкція  
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ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор (за потребою) ____________ 
___________________ 
(ініціали, прізвище) 

«___» ______________ 20__ р.   
Проректор з наукової роботи(за потребую) ___________ 

___________________ 
   (ініціали, прізвище) 

«___» ______________ 20__ р.   
Проректор з науково-педагогічної роботи (за 
потребую)  

___________________ 
   (ініціали, прізвище) 

   
Юрисконсульт провідний  

___________________ 
   (ініціали, прізвище) 

«___» ______________ 20__ р.   
Начальник відділу кадрів ___________ 

___________________ 
   (ініціали, прізвище) 

«___» ______________ 20__ р.   
З посадовою інструкцією ознайомлений ___________ 

___________________ 
   (ініціали, прізвище) 

«___» ______________ 20__ р.   
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Додаток В 

Коментарі щодо розробки посадової інструкції 

1. Титульний аркуш  

1. Гриф затвердження документа повинний складатися з:  слова 

ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок); назви посади особи, що затверджує документ; 

підпису, ініціалів, прізвища посадової особи; дати затвердження.  

2. Код класифікатора професій повинен відповідати Класифікатору 

професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року 

№ 327 та штатному розпису університету. Він отримується у відділу кадрів. 

2. Зміст розділу «Загальні положення»  

У даному розділі вказують:  

2.1. Повну назву посади працівника за штатним розписом і категорію.  

Назви посад працівників ПУЕТ і категорій за загальним правилом 

повинні відповідати Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженого 

наказом Державного комітету України з питань  технічного регулювання та 

споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 та штатному розпису 

університету. Інформація отримується у відділу кадрів. Категорія вказується у 

розрізі таких класифікаційних угруповань:керівник (менеджер (управитель), 

професіонали, фахівці, технічні службовці. 

2.2. Назви посадових осіб, яким підпорядковується працівник. 

2.3. Перелік структурних підрозділів і (чи) окремих працівників, 

безпосередньо підпорядкованих працівнику за даною службовою посадою 

(якщо такі є). 

2.4. Перелік посадових осіб, яких заміщає працівник за даною посадою.  

2.5. Порядок заміщення працівника та виконання посадових обов’язків у 

випадку його тимчасової відсутності. 

3. Зміст розділу «Посадові обов’язки»  

3.1. У цьому розділі вказуються обов’язки працівника з урахуванням 

задач і функцій конкретного структурного підрозділу (кафедри) ПУЕТ з 

докладним викладом основних напрямів його службової діяльності, що 

використовується на конкретному робочому місці.  

3.2. При необхідності посадові обов’язки, що містяться в 

кваліфікаційній характеристиці тієї чи іншої посади працівника, можуть бути 

розподілені між декількома виконавцями. 

4. Зміст розділу «Права»  

4.1. У цьому розділі наводиться перелік прав працівника, визначених 

законодавством і внутрішніми нормативними документами ПУЕТ.  

Наприклад, працівник має право:  

1. Знайомитися з проектами рішень Вченої ради ПУЕТ, ректора 

(проректорів, завідувача кафедри, керівника структурного підрозділу), що 
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стосуються діяльності кафедри чи структурного підрозділу, у якому він 

виконує свої обов’язки, чи ділянки роботи. 

2. Бути присутнім на трудових зборах колективу університету 

(структурного підрозділу, на засіданнях кафедри) з питань діяльності 

університету (кафедри, структурного підрозділу).  

3. Брати участь в обговоренні питань щодо обов’язків, що 

виконуються ним.  

4. Вносити на розгляд ректора (проректорів, завідувача кафедрою, 

керівника структурного підрозділу) пропозиції щодо поліпшення діяльності 

університету (кафедри, структурного підрозділу) і удосконалення методів 

роботи колективу; зауваження щодо діяльності кафедри, структурного 

підрозділу; варіанти усунення наявних у діяльності університету (кафедри, 

структурного підрозділу) недоліків.  

5. Здійснювати взаємодію зі співробітниками усіх (окремих) кафедр 

чи структурних підрозділів.  

6. Здійснювати запит особисто або за дорученням ректора 

(проректорів, завідувача кафедрою, керівника структурного підрозділу) від 

інших кафедр чи структурних підрозділів інформації та документів, необхідних 

для виконання його посадових обов’язків.  

7. Залучати фахівців усіх (окремих) кафедр чи структурних 

підрозділів до вирішення завдань, покладених на кафедру чи структурний 

підрозділ (якщо це передбачено положеннями про кафедру чи структурний 

підрозділ, якщо немає – то з дозволу ректора).  

8. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.  

9. Вимагати від ректора (проректорів, завідувача кафедрою, керівника 

структурного підрозділу)  сприяння у виконанні посадових обов’язків, 

покладених на нього, і в реалізації прав, передбачених чинною посадовою 

інструкцією.  

4.2. У даному розділі може бути зафіксовано право працівника на 

зростання кар’єри, участь у професійних асоціаціях і інших громадських 

організаціях, не заборонених законодавством України.  

4.3. Посадові інструкції керівників структурних підрозділів можуть бути 

доповнені пунктами наступного змісту:  

1. Діяти від імені структурного підрозділу і представляти його 

інтереси у взаєминах з кафедрами та іншими структурними підрозділами 

університету в межах своєї компетенції.  

2. Вносити на розгляд ректора (проректорів, керівника структурного 

підрозділу) подання щодо призначення, переміщення і звільнення працівників 

структурного підрозділу; пропозиції щодо їхнього  заохочення або  накладення 

на них стягнень.  

3. Повідомляти завідувачам кафедр і керівникам інших структурних 

підрозділів про виявлені в довірених ним підрозділах недоліки.  
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4.4. Ті чи інші права можна конкретизувати з урахуванням специфіки 

посадових обов’язків, що виконуються працівником.  

5. Зміст розділу «Відповідальність» 

5.1. У розділі вказують ступінь відповідальності працівника за 

недотримання своїх посадових обов’язків, а також вимог законодавства. У 

даному розділі посадової інструкції можна як обмежитися загальними 

посиланнями на статі  законодавства, так і конкретизувати, в яких випадках на 

працівника може бути накладене стягнення (невиконання або неналежне 

виконання конкретних посадових обов’язків, зазначених у посадовій інструкції; 

допущення конкретних порушень законодавства і внутрішнього порядку 

діяльності організації).  

5.2. У посадові інструкції керівників структурних підрозділів доцільно  

включати пункти щодо відповідальності за некоректне ставлення до підлеглих, 

а у посадові інструкції співробітників підрозділів — пункти щодо порушення 

субординації.  

Наприклад. На цій посаді працівник несе відповідальність за: 

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, 

що передбачені цією посадовою інструкцією, та в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в 

межах, визначених чинним адміністративним та кримінальним законодавством 

України. 

3. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю України. 

6. Зміст розділу «Повинен знати» 

У даному розділі зазначаються основні законодавчі, організаційно-

правові та внутрішні нормативні документи, на підставі яких співробітник 

здійснює службову діяльність і реалізує свої повноваження.  

7. Зміст розділу «Кваліфікаційні вимоги» 

Кваліфікаційні вимоги, що висуваються до працівника відповідно 

займаній ним посаді, розробляється на основі положень розділу «Повинен 

знати» та вимог до кваліфікаційних характеристик посади працівника. У розділі 

зазначаються дані про необхідні освіту та стаж роботи працівника на даній 

посаді.  

8. Зміст розділу «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою» 

У даному розділі вказуються взаємини конкретного працівника з іншими 

працівниками кафедри чи структурного підрозділу, працівниками інших 

структурних підрозділів. 

Наприклад. Завідувач канцелярією в процесі роботи взаємодіє:  

1. З завідувачами кафедр і керівниками структурних підрозділів 

університету – з питань ведення діловодства, організації контролю і перевірки 

виконання, вдосконалення стилю і методів роботи з документами, підготовки і 

подання необхідних керівництву матеріалів.  
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2. З юрисконсультом провідним – з правових питань, пов’язаних з 

підготовкою документів.  

3. З відділом кадрів – з питань підбору, прийому, звільнення, 

підвищення кваліфікації і розміщення кадрів кафедри (структурного 

підрозділу), документаційного забезпечення.  

4. …. 

9. Зміст розділу «Посилання на документ, відповідно до якого розроблена 

посадова інструкція» 

У даному розділі вказуються: 

- внутрішній нормативний документ, який визначає вимоги щодо 

розробки посадової інструкції;  

- положення про кафедру (структурний підрозділ). 

Наприклад. Посадова інструкція розроблена відповідно до методики 

«Посадова інструкція. Методика розробки, оформлення, впровадження та 

використання» ДПСЯ М – 9-7.1.2-17-54-19, Положення про канцелярію ДПСЯ 

ПП - 9- 6.2.2-203-08-18. 

10. Погодження  

Гриф погодження документа складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без 

лапок), посади особи, з якою погоджується документ, особистого підпису, 

розшифровки підпису (ініціалів, прізвища) і дати погодження.  

 

11. Ознайомлення з посадовою інструкцією  

Вимоги посадової інструкції є обов’язковими для працівника з моменту 

його ознайомлення з нею і до переміщення на іншу  посаду або звільнення. 

Ознайомлення працівника з вимогами посадової інструкції підтверджується 

його підписом в самій посадовій інструкції.  
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