
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 
 

 «Кадрове діловодство» 
Освітня програма:  

«Документно-інформаційні системи та ресурси» 
Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 
 

Рівень вищої освіти 
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

вибіркова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 
ІІ курс 
3 (третій), 4 (четвертий) 

Семестровий контроль 
3 семестр – диференційований залік, 
4 семестр – екзамен 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

9 кредитів ЄКТС/270 годин (лекційні - 64 год., практичні заняття - 

64 год., для самостійної роботи студентів  визначено - 142 год.) 

Мова викладання українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчання є документування та організація роботи з 

кадровою документацією в процесі управління персоналом. Основні 

поняття й особливості організації кадрового діловодства як 

складової управлінської діяльності. Порядок ведення загальної 

документації. Сучасні вимоги до складання та підготовки 

документів з кадрового діловодства. 

Чому це цікаво /  

потрібно       вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єктом вивчення є кадрове діловодство.  
Мета дисципліни – отримання необхідних знань з сучасного 

кадрового діловодства, пов’язаних із створенням та організацією 

роботи з документами відповідно до вимог чинних державних 

стандартів, ознайомлення із сучасною класифікацією кадрових 

документів та особливостями організації кадрового діловодства. 

Завдання дисципліни:  
 вивчення основних понять кадрового діловодства;  
 ознайомлення з сучасною класифікацією документів та вимогами 

до оформлення їх реквізитів;  
 ознайомлення з правилами складання та оформлення 

різноманітних управлінських і кадрових документів: організаційних, 
розпорядчих, довідково-інформаційних, документів з обліку персоналу;  

 вивчення правил організації документообігу в установі та 
етапами роботи з документами. 

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для 

вивчення дисципліни) 

Навчальна дисципліна «Кадрове діловодство» відноситься до 

дисциплін вільного вибору студента за напрямком 029 

«Інформаційна бібліотечна та архівна справа» і спирається на 

компетентності, що здобуті в результаті засвоєння дисциплін: 

«Документознавство», «Діловодство»,  «Кадровий менеджмент», 

«Інформаційний менеджмент», «Управління документацією», 

«Управлінське документознавство», «Етика і психологія ділового 

спілкування». 



Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і 

методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

відповідно до компетентностей освітньої програми «Документно-

інформаційні системи та ресурси» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа». 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання)  

ПРН3. Знання та розуміння електронного документознавства, 

електронного врядування, електронного цифрового підпису. 

ПРН6. Володіння навичками щодо управління документаційними та 

комунікаційними процесами в організації. 
ПРН7. Уміння створювати електронні документи в різних 

форматах. 

ПРН8. Здатність продемонструвати уміння проектувати, 

експлуатувати і вдосконалювати комп’ютерні системи діловодства 

та системи автоматизованого документообігу. 

ПРН9. Уміння планувати, організовувати і вдосконалювати 

діяльність служби документаційного забезпечення управління. 

ПРН.10. Здатність керувати життєвим циклом електронних 

документів та проектувати маршрути їх руху. 

ПРН15. Оцінка достовірності, коректності, надійності представленої 

інформації та формування баз даних. 

Критерії 

оцінювання 

(екзаменаційна 

політика) 

(Відповідно до 

робочої програми 

навчальної 

дисципліни) 

Форми контролю: 
1.  Оцінювання роботи під час практичних занять – 64 балів. 
2.  Самостійна робота (індивідуальна науково-дослідна робота) – 20 

балів. 
3.  Диференційований залік – 15 балів. 

Шкала оцінювання: 
За національною диференційованою шкалою – «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 

35-59, F 1-34. 

Як можна 

користуватися 

набутими                                    знаннями  

і вміннями 

(компетентності) 

Здобувачам освітньої  програми: «Документно-інформаційні 

системи та ресурси»: 
Демонструвати загальні компетентності:  
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 

здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже наявними; 

спроможність аналізувати явище, ситуацію, проблему, враховуючи різні 

параметри, фактори, причини; здатність адаптувати мислення для 

вирішення задач в змінених умовах чи нестандартних ситуаціях. 

ЗК2: Складання суджень та ухвалення рішень. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. Спроможність орієнтуватися у різних поглядах на проблему та 

шляхи її розв’язання, формувати власну думку; уміти формулювати 

задачу, аргументовано обирати оптимальні шляхи розв’язання. 

Аналізувати й осмислювати отриманий розв’язок, переконливо його 

представляти. 

ЗК3: Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 



ЗК5: Когнітивна гнучкість. Комплексне розв’язання проблем. 

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

інформаційних ресурсів, різних джерел (електронних, письмових, 

архівних та усних) до виконання конкретних практичних завдань. 
Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК1. Здатність забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, 

систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, 

розповсюдження та надання в користування інформації та знань у 

будь-яких форматах. 
ФК-2. Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, 

збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та 

носіїв. Виконання спеціальних функцій, пов’язаних з розробленням і 

впровадженням технологічних процесів опрацювання, 

систематизування, комплектування, збереження фондів на різних 

носіях; надання різних інформаційнобібліотечних послуг 

користувачам. 

ФК-3. Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні 

технології та програмне забезпечення для вирішення завдань 

спеціальності. Застосовувати інформаційні технології для вирішення 

практичних завдань бібліотечно-інформаційної галузі; конкретні 

методи бібліографування документів, анотування та реферування 

інформації, методи систематизування, предметизування та 

координатного індексування документів.  
ФК-4. Здатність аналізувати закономірності функціонування потоків та 

масивів документів та електронних даних. 

ФК-7. Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва 

інформаційних продуктів та послуг, підвищення якості інформаційного 

обслуговування користувачів бібліотек та архівів.  
ФК-8. Здатність проектувати та створювати інформаційні системи, 

ресурси, продукти, системи та послуги. Володіння знаннями 

основних компонентів маркетингу бібліотечно-інформаційних 

продуктів і послуг та інноваційної діяльності бібліотек, здатність до 

розробки проектів розвитку бібліотек та інформаційних центрів. 

ФК-9. Здатність створювати, наповнювати та забезпечувати 

функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет. 
ФК-11. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності.  

Навчальна логістика    ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план   занять 

№ 

п/п Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

Лекції 
 

Семінари 
 

Самостійна 

робота 

Частина 1. Теоретичні та організаційні засади документаційного забезпечення кадрової 

діяльності 

1. 
Організація кадрового діловодства. 
Призначення і класифікація кадрової 
документації 

4 4 8 

2. 
Кадрова служба: завдання, функції та 
повноваження  

4 4 8 

3. 
Нормативно-правове забезпечення 

організації кадрового діловодства 
4 4 10 

4. Оформлення організаційно-розпорядчої 
та довідково-інформаційної документації 

4 4 8 

5. Особисті та особові документи: поняття, 
порядок складання та зберігання 

4 4 8 



6. Облікові документи кадрового 
діловодства 

4 4 12 

7. 
Оформлення, ведення та облік трудових 
книжок 

4 4 8 

8. Оформлення та ведення та зберігання 
особових справ 

4 4 10 

Частина 2.   Документування роботи з персоналом  

9. 

Документування факту встановлення 
трудових правовідносин. Колективний 
договір: зміст, особливості укладання, 
реєстрація 

4 4 8 

10. Документування кадрового руху 
персоналу  4 4 10 

11. Документування атестації кадрів 
4 4 8 

12. Документування роботи з резервом 
кадрів 4 4 8 

13. 
Документування призначень допомоги. 
Оформлення і подання документів для 
призначення пенсій 

4 4 12 

14. Порядок складання та ведення 
номенклатури справ відділу кадрів 

4 4 8 

15. 

Систематизація й забезпечення 
зберігання кадрової документації. 
Процес архівації або знищення 
документів, що втратили чинність  

4 4 10 

16. 

Передові технології роботи з 
документами. Застосування 
комп’ютерних систем у кадровій 
документації 

4 4 6 

 Всього: 64 64 142 
Форма контролю: диференційований залік, екзамен 

Види занять:  
Лекційні, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

– практичний метод (практичні заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, структурування із зазначенням тез виступу, 

рецензування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп’ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо); 

– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання 

рефератів, тез та статей);  

– проектний метод (індивідуальна науково-дослідна робота). 

Форми навчання:  
Денна (очна), заочна, дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію                         

НАКККІ 

    Рекомендовані джерела: 

    Основні: (Базові) 
1. Довідник кваліфікаційних характеристик працівників. Випуск 1 

"Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності". – Краматорськ. : Центр продуктивності Міністерства праці 

та соціальної політики України, 2005. – 99 с.  

2. ДСТУ 2732-2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначення понять. Київ, 2005. 32 с. 

3. ДСТУ 4163-2020. Державна уніфікована система документації. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги 



до оформлення документів. Київ, 2020. URL: 

http://document.vobu.ua/doc/6310 (дата звернення: 20.08.2021). 

4. Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих 

документів / Укрдержархів. УНДІАСД; Уклад. О. М. Загорецька. ― К., 

2015. ― 100 с.  

5. Класифікатор професій: ДК 003:2010. – [текст] Держ. ком. 

України з питань техн. Регулювання та споживач. політики. – [На 

заміну ДК 003:2005 ; чинний від 01.11.2010]. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2010 – 697 с. – (Національний 

класифікатор України). 

6. Класифікатор управлінської документації. НК 010:2021. Київ, 

2021. 26 с. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf  

7. Кодекс законів про працю України (Затверджується Законом 

№ 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375). 

[Електронний документ] Документ 322-08, чинний, поточна редакція 

— Редакція від 15.12.2021, підстава – 1875-IX URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text  

8. Про  друковані  засоби  масової  інформації  (пресу) в Україні : 

закон  України  // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 1. – С. 1. 

9. Про адміністративні послуги : закон України від 06.09.2012 р. № 

5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text   

10. Про державну таємницю : закон України від 21.01.1994 р. № 

3855-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text   

11. Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних 

послуг : указ Президента України від 04.09.2019 р. № 647/2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647/2019#Text   

12. Про доступ до публічної інформації : закон України від 

13.01.2011 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-

17#Text   

13. Про електронний цифровий підпис : закон України // Відомості 

Верховної Ради України.  – 2003. – № 8. – С. 91. 

14. Про електронні документи та електронний документообіг: закон 

України // Відомості Верховної  Ради (ВВР). – 2003. – № 36. – С. 275. 

15.  Про затвердження Переліку типових документів, що 

створюються під час діяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, 

із зазначенням строків зберігання документів : наказ Міністерства 
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