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Група 45 

Урок № 19 

Тема уроку: Способи реєстрації: журнальна, карткова, реєстрація на ПК. Індексація 

документів. 

Мета уроку:  

 Навчальна – засвоїти способи реєстрації документів використовуючи різні форми 

їх реєстрації. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку:  

Форми реєстрації документів можуть бути трьох видів: журнальна, карткова та 

автоматизована електронна (на ПЕОМ). 

Журнальна система реєстрації  потрібна тоді, коли облік документів виступає на 

перше місце, запобігає претензії з боку громадян, конфліктні ситуації і т.п., наприклад, 

при видачі документів про освіту, трудових книжок, перепусток. Це, як правило, 

документи, реєстраційний індекс яких складається з порядкового номера. Банки, 

наприклад, ведуть журнали обліку договорів про депозитному вкладі, рахунків фірми і т.д. 

Журнальна система реєстрації використовується в роботі з документами обмеженого 

доступу: секретними, конфіденційними. Для кожної категорії документів зазвичай 

розробляється своя форма журналу з різним ступенем дробности відомостей про 

документ. 

За журнальної форми реєстрації документів рекомендується вести такі журнали 

реєстрації: 

а) нормативних документів 

б) урядових документів (кореспонденція Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Міністрів та відомств, доручення державних 

адміністрацій, запити та звернення депутатів) 

в) наказів керівника установи з основного складу; 

г) наказів щодо особового складу; 



д) рішень колегії чи вченої ради установи; 

є) відряджень; 

ж) актів ревізій фінансово-господарської діяльності тощо. 

Активно карткова система стала впроваджуватися в діловодство з розробкою 

ЕГСД. За карткової форми реєстрації вид і визначення кількості картотек залежить від 

конкретних потреб роботи установи.   

Перевага карткової системи реєстрації полягає в наступному: 

• реєстрацією одночасно можуть займатися кілька працівників; 

• картки можна виготовити в необхідній кількості примірників і, отже, відпадає 

необхідність в повторної реєстрації документів в структурних підрозділах; 

• картки «рухливі», їх можна систематизувати за різними ознаками і створювати 

картотеки. Таким чином, карткова система реєстрації забезпечує інформаційно-

довідкову роботу; 

• карткова система реєстрації дозволяє відразу ж один примірник картки 

передати в картотеку для сроковую контролю за виконанням документів.  

Переваги карткової системи реєстрації дозволяють значно підняти рівень 

організації діловодного обслуговування в установі. 

Форма картки (РКК - реєстраційно-контрольної картки) і розташування реквізитів 

можуть бути визначені у самому закладі і записані в інструкцію з діловодства. 

Можна запропонувати наступну форму реєстраційної картки на форматі А5 

(148×210) або А6 (105 х 148): 

Вичертивши на форматі А5 або А6 таку форму картки, її розмножують на ксероксі, 

вибравши досить щільний папір. Для різних реєстрованих груп документів можна 

використовувати картки різних кольорів, колірні смуги по верхньому полю або по 

діагоналі. 

Для ведення карткової системи реєстрації в ручному режимі необхідно мати тираж 

карток на рік і, як мінімум, два картотечних ящика для зберігання карток: у строкової 

контрольної картотеці і довідковій картотеці. 

Кількість примірників заповнених реєстраційних карток визначається установою. 

Як правило, таких карток заповнюється, як мінімум, дві. Заповнивши картку, одну з них 

поміщають в сроковую картотеку, іншу - в інформаційно-довідкову, а документ 

передають виконавцю для роботи з ним. Але частіше виготовляються три примірника 

картки. З них два ставлять картотеки (довідкову та контрольну), а третій примірник 

передають з документом виконавцеві. Якщо довідкові картотеки будують за різними 

ознаками, наприклад, за кореспондентам, регіонах чи з питань, відповідно збільшують 



кількість карток, щоб вистачило для примірників кожної картотеки. У цьому випадку 

кількість екземплярів картки у великих установах зросте до п'яти-шести. Природно, що 

створення і ведення великих картотек - це трудомістка робота, і вона була поставлена 

лише в окремих установах, які мають добре організовану діловодну службу. Позбутися 

громіздких картотек і організувати трудомістку інформаційно-довідкову роботу 

практично в будь-якій установі дозволило впровадження комп'ютерних технологій. 

Автоматизована реєстрація документів проводиться централізовано в місцях 

реєстрації документів, обладнаних засобами обчислювальної техніки. Запис здійснюється 

з реєстраційно-контрольної картки, складеної на базі обов’язкових реквізитів реєстрації, 

що забезпечують сумісність програмних і технічних засобів або шляхом прямого вводу в 

ПК з документа реквізитів реєстрації. 

Обов’язкові реквізити реєстрації: 

— назва документа; 

— автор (кореспондент); 

— дата документа; 

— індекс документа; 

— заголовок документа або його короткий зміст; 

— резолюція (виконавець, зміст доручення, автор, дата); 

— відповідальний виконавець; 

— термін виконання; 

— позначка про виконання (короткий запис вирішення питання, дата виконання, 

індекс документа-відповіді).  

Склад обов’язкових реквізитів у разі необхідності може бути доповнений: зазна-

ченям виконавця, його розпискою в одержанні документа, ходу виконання, додатками то-

що. Порядок розміщення   додаткових реквізитів визначає установа. За автоматизованої 

реєстрації формується банк реєстраційних даних, а за наявності мережі — центральний 

банк реєстраційних даних. 

На документах, що реєструються канцелярією або секретарем-референтом, на 

нижньому полі першої сторінки документа з правого боку ставиться реєстраційний 

штамп, в якому визначається, підлягає документ поверненню секретарю-референту чи не 

підлягає. Обов’язковому поверненню підлягають нормативні документи, одержані від 

Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

міністерств, відомств, органів Державної адміністрації, а також доручення з розписом у 

реєстрі, по яких були надані відповіді. 



Індексація документів 

Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних цифрових (іноді літерно-

цифрових) позначень - індексів, які надаються документам під час реєстрації і свідчать 

про місце складання, час виконання та зберігання документів. Обов'язковим елементом 

індексу є порядковий реєстраційний номер у межах документопотоку, що реєструється, як 

правило, за рік. Відповідно до завдань пошуку порядковий номер може доповнюватись 

індексом за номенклатурою справ, а також іншими класифікаційними відмітками 

(індексами структурних підрозділів, посадових осіб, кореспондентів, питань діяльності, 

видів документів тощо). Складові частини реєстраційного індексу відокремлюються одна 

від одної похилою рискою, наприклад: 356/01,134/02/03-10. 

Найчастіше до реєстраційного порядкового номера документів додається 

номенклатурний індекс, оскільки основною схемою класифікації документів у діловодстві 

є номенклатура справ. 

Базою індексації для номенклатур справ є перелік або список структурних 

підрозділів із закріпленими за ними індексами чи умовними відмітками. До індексу 

структурного підрозділу додається номер справи за номенклатурою справ у межах 

структурного підрозділу, наприклад: 05-15, де 05 - індекс структурного підрозділу 

(зазвичай він збігається з порядковим номером структурного підрозділу за штатним 

розписом), 15 - номер справи за номенклатурою. Доцільність нумерації справ у межах 

одного структурного підрозділу пояснюється тим, що в такий спосіб досягається 

найбільша стабільність номерів. Поява нових справ чи зменшення кількості справ в 

одному структурному підрозділі, створення чи ліквідація структурних підрозділів (а отже, 

і справ) не впливає на індексацію справ інших структурних підрозділів. 

Однією зі складових системи реєстрації є класифікатори, які розробляються з 

огляду на потреби установи щодо пошуку документів. 

У разі відсутності номенклатури справ під час присвоєння реєстраційного індексу 

використовують класифікатор структурних підрозділів, за яким, як правило, встановлено 

послідовність структурних підрозділів відповідно до штатного розпису. Наприклад: 

служба діловодства - 01; планово-фінансовий відділ - 02; відділ маркетингу і реклами - 03; 

відділ продажу - 04; відділ персоналу - 05; юридичний відділ - 06; бухгалтерія - 07; 

адміністративно-господарський відділ - 08. 

Нерідко в установах розробляють цифрові класифікатори посадових осіб, як 

правило - керівника і його заступників, наприклад: генеральний директор - 01; фінансовий 

директор - 02; комерційний директор - 03; заступник генерального директора з 

адміністративно-господарських питань - 04. 



Завдяки такій структурі індексації за реєстраційним індексом можна визначити, хто 

розглядав документ і в який структурний підрозділ його направлено на виконання. 

Наприклад: 346/02/07, де 346 - порядковий номер вхідного листа, 02 - індекс фінансового 

директора, 07 - індекс бухгалтерії. 

Використання під час реєстрації індексів посадових осіб доцільне в разі 

формування справ (передусім листування за підписом керівництва) у структурних 

підрозділах. 

Розташування реєстраційного номера документа як складової частини його індексу 

може змінюватися залежно від того, який документ реєструється - ініціативний 

вхідний чи ініціативний вихідний. Реєстрація ініціативних вихідних документів 

відрізняється від реєстрації ініціативних вхідних лише двома моментами: елементи 

реєстраційного індексу записуються у зворотній послідовності, а індексом посадової 

особи є індекс особи, яка підписала документ. 

Отже, при реєстрації ініціативного вхідного документа спочатку проставляється 

реєстраційний номер за групою ініціативних вхідних документів (наприклад, 1034), потім 

індекс посадової особи - автора резолюції (наприклад, 02), далі - індекс структурного 

підрозділу, куди направлено документ на виконання (наприклад, 06), а після виконання 

документа - друга частина індексу - індекс справи за номенклатурою (наприклад, 14). 

Повний реєстраційний індекс матиме такий вигляд: 1034/02/06-14. 

Під час реєстрації ініціативного вихідного документа на документі проставляється 

спочатку індекс справи за номенклатурою (наприклад, 05-12), потім індекс посадової 

особи, яка підписала документ (наприклад, 01), та реєстраційний номер за групою 

ініціативних вихідних документів (наприклад, 960). У цьому разі повний реєстраційний 

індекс матиме такий вигляд: 05-12/01/960. 

Розпорядчі документи (постанови, рішення, накази, розпорядження), а також деякі 

внутрішні документи (протоколи, акти) мають лише порядковий номер у межах року (від 

січня по грудень). 

Лише в навчальних закладах нумерація внутрішніх документів може вестися за 

навчальним роком. 

У деяких випадках можуть застосовуватися літерні індекси. 

При реєстрації звернень громадян порядковий номер доповнюється першою 

літерою прізвища заявника. 

Наприклад: Д-23. С-12. 

Реєстрація документів з обмеженим доступом передбачає додавання до 

реєстраційного індексу відповідної відмітки, наприклад: 235/01-05ДСК. 



З метою розрізнення груп наказів з особового складу кожному виду може 

присвоюватися літерний індекс. Система індексів розробляється кадровими службами з 

урахуванням специфіки реєстрації і формування наказів у даній установі. Для наказів з 

особового складу (про прийняття, переведення, звільнення, сумісництво працівників 

установи, про матеріальну допомогу, про заохочення працівників), до номера, як правило, 

додається літера "К" (кадри) або "ОС" (особовий склад), наприклад: № 145-К, № 68-

ОС. Якщо накази про заохочення ведуться окремо, то додається літера "З" (заохочення), 

наприклад: № 47-3. Накази про надання відпусток можуть мати такий літерний індекс: № 

83-Від., накази про відрядження - № 54-В, накази про стягнення - № 5-С. 

На документах, авторами яких є кілька установ, індекси авторів проставляються 

через похилу риску в порядку зазначення авторів (зліва направо). Наприклад, 

реєстраційний індекс спільного наказу трьох установ буде таким: 356/501/231. 

 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 Скільки існує форм реєстрації документів? 

 Охарактеризуйте кожну з них? 

 Які відомості зазначаються при реєстрації документів? 

 Що таке індексація документів? 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я.  
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