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Тема 3. Організації документального забезпечення управління на 

підприємстві,установі,організації  . 

П.т.3.3. Облікова документація : книги ,журнали обліку. 

 

              

   

 

                                                 Мета уроку: 

Навчальна – повідомити учням  практичні навички  щодо заповнення 

облікової документації .  

Виховна: – розвивати пізнавальну активність та самостійність учнів, увагу 

та спостережливість, які потрібні для  роботи з обліковою документацією. 

Розвивальна: – виховувати в  учнів культуру спілкування: грамотність, 

чіткість, зрозумілість, уважність, послідовність дій, почуття поваги та 

зацікавленості до майбутньої професії, дотримання трудової дисципліни. 

 

                              

                  



                

                Матеріали до теми та пояснення трудових операцій:    

 Облікова  документація виконує функцію  обліку роботи підприємства і є 

накопичувачем (базою)  даних, одержуваних при первинній реєстрації і 

наступному оновленні необхідних  відомостей  

З погляду  реєстрації та накопичення  даних  комплекс первинної облікової 

документації можна розділити на дві підгрупи: 

 а) первинні облікові документи , 

 б) похідні (вторинні) облікові документи.   

                              

                                 

 

 

 

 



 

                               Види службової документації: 

 

 

 

 

 

 



 

                       Класифікація службових документів: 

          

 

За матеріальною конструкцією носія інформації розрізняють такі службові 

документи:  

1.аркушевий,  

2.картковий, 

3. дисковий,  

4. комбіновані види документів. 

За способами документування  документів поділяються на: 

1. рукописні, 

2. друковані, 

3. електромагнітні,  

4. оптичні, 

5.  цифрові. 

За регулярністю складання розрізняють такі службові документи: 

 - періодичні ; 

 - не періодичні . 

 



 

За часом появи службові документа  розрізняють на: 

1. оригінал, 

2.  копію. 

За місцем виникнення розрізняють: 

1. внутрішньо-організаційні, 

2. зовнішньо-обігові документи .         

 

                       

Книга обліку – це основна книга записів або комп'ютерний файл для запису і 

підрахунку підсумку роботи підприємства.  

                     



 

Журнал реєстрації - це місце для реєстрації подій по мірі  їх виникнення, 

запис у хронологічному порядку операцій.   

         

 

                               Складання звіту обсягу документообігу 

 

 



 

                           Порядок оформлення  облікових документів 

 

 

 

 

 

 Підприємства, установи та організації  повинні  протягом доби внести запис 

до відповідних службових  документів.   

 Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для 

ознайомлення  надається інформація, доступ до якої необмежений! 

 

Важливо! Розпорядник інформації має право відмовити в 

задоволенні запиту у випадку, якщо запитувана інформація, 

відповідно до частини другої статті 6 Закону «Про доступ до 

публічної інформації», належить до категорії з обмеженим 

доступом. 

 



 

Буде корисно ознайомитися з матеріалом до цієї теми: 

    Інструкція про порядок організації та проведення 

службового розслідування і службової перевірки в митній 

службі України : наказ Державної митної служби України 

13.08.2010 № 918 // Офіційний вісник України від 25.02.2011. – № 12. – Ст. 

82. – Ст. 532. – Код акта 54867/2011. 

                   

 

                             

 

 

 

 

 



 

                               Інстукційно - технологічна картка 

№ Назва операції Опис дій. Схеми,малюнки,вказівки 

1. Назва документу Журнал 

реєстрації 

вхідної 

документації 

       

2. Склад журналу 

реєстрації 

 Журнал 

реєстрації 

містить 5 

колонок 

 

3. Назва колонок 1.№ за порядком 

2.Дата 

надходження 

документу 

3. Зміст 

кореспонденції 

4.Хто отримав 

5. Прийняття 

рішення 

 

4. Зберігання 

журналу  

У сейфі 

підприємства 

 

5. Підписи 

відповідальних 

осіб. 

Підписи 

відповідальних 

осіб. 

 



 

КАРТКА ЗАВДАНЬ 1. 

1. Заповніть книгу реєстрації трудових книжок 

 

       

2. Заповніть журнал реєстрації вихідної кореспонденції. 

 

 



 

КАРТКА ЗАВДАНЬ 2. 

 

Закінчить речення. 
1. Журнал реєстрації – це … 

2. Книга обліку – це обліковий документ  … 

                

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Розкрити  сутність облікової документації. 

2. Поясніть різницю між журналом реєстрації та книгами обліку. 

 

 



 

 

                          

 

 

                                             Домашнє завдання: 

 

1. Повторення матеріалу  

2.Скласти журнал та книгу реєстрації облікової документації 

 

                   

 



                            

Відповіді присилати на електронну адресу:elenakosartsova@gmal.com 

 

   

  

                                   

 

 

 

 

 

 


