
1. Назва модуля: Кадрове діловодство 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.13_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 44 (в т.ч. лекції – 20 год., практичні – 24 год.) 
6. Лектор: Подзігун Світлана Миколаівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні державні стандарти, що використовуються при оформленні 

документів, у тому числі кадрових; специфіку кадрових документів порівняно з 
іншими групами документів; вимоги до цієї категорії документів; перелік реквізитів 
та їх розміщення; елементи, що надають документу юридичної сили; • етапи 
підготовки й оформлення кадрових документів; способи дотримання режиму 
секретності при роботі з документами; особливості виконання документа із 
застосуванням комп’ютерної техніки.     

вміти:  документувати процесуальні дії, вибирати необхідну лексичну, 
граматичну форму при скла данні документів; правильно розміщувати реквізити, 
дотримуючись вимог державних стандартів і відомчих нормативних актів; логічно 
викладати інформацію;  систематизувати та зберігати документи; 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: кадровий менеджмент  
10. Зміст модуля:  Класифікаційні ознаки кадрових документів. 

Нормативно-методична база роботи з кадровими докумен тами. Основні державні 
стандарти, що використовуються при оформленні кадрових документів. 
Особливості організації загального діловодства в системі кадрового діловодства, 
документообігу. Колективний договір: зміст, особливості укладання, реєстрація. 
Загальна характеристика особових кадрових документів. Документи кадрового 
резерву. Документування факту встановлення трудових правовідносин. Трудовий 
договір, трудова угода. Листування з кадрових питань. Довідково-інформаційні 
документи з кадрових питань. Документаційне забезпечення трудових спорів. 
Оформлення документів із соціального страхування персоналу.   

 11. Рекомендована література: 
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом. -  К.: Центр учбової літератури, 2011.- 

467 с. 
2. Михайлова Л.І. Управління персоналом. -  К.: Центр учбової літератури, 2007. – 346 

с. 
3. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу. - К.: Знання, 2006.- 311 с. 
4. Кол. авт.:  М.Д. Виноградський, С.В. Бєляєва, А.М. Виноградська Управління 

персоналом.- К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с. 
5. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / [В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк 

та ін.]; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

науково-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (25%) – залік  (теоретичні питання) 

14. Мова навчання: українська 
 
 


