
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППП 3 

 

2. Назва: Кадрове діловодство 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Галич О. А., д.ф.н., 

професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

класифікувати кадрові документи за їх видами; складати та оформляти кадрові 

документи; оформляти та вести трудові книжки та особові справи на працівників; 

оформляти документи для передачі їх в архів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

Вступ до публічного управління  

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу:(перелік тем)  
Основи дисципліни. Історія виникнення, становлення і розвитку діловодства в Україні. 

Національний стандарт України «ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система 

документації. Види документів. Організаційні документи. Розпорядчі документи. 

Довідково-інформаційні документи. Кадрові документи. Особова справа працівника. 

Накази. Трудова книжка як найважливіший кадровий документ. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Данюк В. М., Кулаковська  Л. П. Кадрове діловодство: навч. посібник. 3-е вид. Київ : 

Каравела, 2009. 240 с.  

2. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого 

самоврядування: підручник. Київ: Знання, 2007. 360 с. 

3. Кірічок О.Г., Корбутяк В.І., Процюк В.К., Дубич К.В. Документування у менеджменті: 

Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 216 с. 

4. Пашутинський С.К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства. К.: КНТ, 2010. 

272 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. Практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах 

над індивідуальним завданням 

         16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                 І.Л. Сазонець             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PPP 3 

2. Title: Human Resources 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 4 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych O.A., 

Doctor of Philology, professor 

9. Resultsofstudies:: after studying the discipline the student must be capable of: 

classify personnel documents by their types; to draw up and execute personnel documents; draw 

up and conduct work books and personal affairs for employees; Make documents for transfer to 

the archive. 

10. Forms of organizing classes: training classes independent work practical training control 

measures  

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Introduction to public administration  

12.Course contents: Fundamentals of discipline. History of the emergence, formation and 

development of case management in Ukraine. National Standard of Ukraine «DSTU 4163-2003» 

State Unified Documentation System. Types of documents. Organizational documents. 

Management documents. Reference and information documents. Personnel documents. Personal 

matter of an employee. Orders Workbook as the most important HR document. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Daniuk V.M., Kulakovskaya L.P. Human Resources: Teaching. manual. 3rd appearance. 

Kyiv: Caravel, 2009. 240 p. 

2. Ivanova T.V., Poddubna L.P. Office management in public administration and local 

government: textbook. Kyiv: Knowledge, 2007. 360 с. 

3. Kirichok O.G., Korbutiak V.I., Protsyuk V.K., Dubich K.V. Documentation in Management: 

Textbook. Kyiv: Center for Educational Literature, 2003. 216 p. 

4. Pashutinsky S.K. Human Resources Management: Human Resources. K .: CST, 2010. 272 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 22 hours lectures, 20 hours 

Practical classes, 78 hours independent work. Total - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, use of mul using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: exam at the end of 2 semesters. 

Current control (100 points): development of multimedia presentations, work in groups over 

individual tasks. 

16. Languageofteaching: Ukrainian 

 

Head of the Department of Public  

Administration, Documentation and  

Information Activity 

Doctor of Economics, professor                                                         I. L. Sazonets                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


