
  

Практичне заняття № 7  

Тема: Вимоги до кадрового діловодства.   

Тема практичного заняття: робота над схемами опрацювання кадрової 

документації 

Мета заняття: сформувати професійні уміння та навички  щодо  кадрового 

діловодства та роботою зі схемами кадрової документації.   

 Вимоги до знань та вмінь:  

Студенти повинні:  

• знати поняття  «кадрове діловодство», обов’язки та функції кадрових служб, 

організацію роботи співробітників кадрових служб.  

• вміти  працювати зі схемами опрацювання кадрової документації.   

 Забезпечення заняття.  

1. Практикум з кадрового діловодства В. О. Рожнов К. 2019  

2. Типове положення про службу персоналу державного органу, затверджене наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. № 47. 

https://zakon.rada.gov.ua  

3. Національний  класифікатор України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, 

затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010  № 327 

4. Положення про кадрову службу у Новомосковському кооперативному коледжі економіки 

та права ім.С.В. Литвиненка 

5. Зразок посадової інструкції юрисконсульта 

Хід заняття  

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних питань: 

1. Яке значення має організаційно-розпорядча документація в управлінській 

діяльності?  

2. Дайте коротку характеристику організаційно-розпорядчих документів сутність, 

зміст та сферу застосування. 

3. Яке значення має документація з особового складу в органах державної влади та 

місцевого самоврядування?  

4. Дайте коротку характеристику документація з особового складу сутність, зміст 

та сферу застосування.  

3. Вирішення практичних ситуацій. 

 
Шановні студенти практична робота виконується у робочому зошиті, після відпрацьованих 

лекційних занять.  Документи мають бути написані від руки. Звертайте увагу на методичні 

рекомендації до кожного завдання практичної роботи.  

Для виконання практичних завдань раджу скористатись Типовим ПОЛОЖЕННЯМ про 

кадрову службу https://www.kadrovik01.com.ua.  

Також треба звернути увагу на те, що на державних підприємствах діє Типове положення 

про службу персоналу державного органу, затверджене наказом Національного агентства 

України з питань державної служби від 03.03.2016 р. № 47. https://zakon.rada.gov.ua  
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Завдання № 1.   

Ви, працюєте провідним спеціалістом кадрової служби. До ваших обов’язків 

входить робота зі схемами опрацювання кадрової документації.   

1. Що таке схема опрацювання кадрової документації? Що вона включає?  

 2.Розмежуйте та запишіть наступні схеми кадрової документації:  

 Організаційні документи;  

 Розпорядчі документи;  

 Інформаційно – довідкові документи;  

 Облікові документи;  

 Персональні документи.   

Перелік документів: положення про кадрову службу,  правил внутрішнього 

трудового розпорядку, штатний розпис, накази з питань удосконалення роботи з 

персоналом, протоколи засідань атестаційних та кваліфікаційних комісії; переписка 

з питань роботи з персоналом, особові картки; трудова книжка, довідка з місця 

роботи, характеристика, доповідні та пояснювальні записки, заяви, графіки 

відпусток.   

Методичні рекомендації:  

 Зверніть увагу! Схема опрацювання кадрової документації це типова технологічна 

схема обробки кадрової документації, яка передбачає такі стадії: 

1. документування трудових правовідносин працівників з підприємствами, організаціями; 

2. ведення особової справи і трудових книжок працівників; 

3. введення довідково-облікових та звітної роботи документування роботи з резервом; 

4. документування атестації кадрів; 

5. документування призначень допомог і пенсій; 

6. документація нагороджень. 

Найбільш численну групу кадрових документів складає організаційно – розпорядча 

документація, яка охоплює коло питань організаційно -  правового забезпечення діяльності 

кадрових служб, атестації працівників, документування руху кадрів, підвищення кваліфікації 

працівників.  Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) — це управлінська документація, що 

слугує засобом здійснення та регулювання процесів управління.  

Документи, які належать  до ОРД, можна  умовно поділити на  такі групи: 

 організаційні (положення, інструкції, правила, статути тощо);  

 розпорядчі (постанови, рішення, розпорядження, вказівки тощо);  

 довідково-інформаційні (довідки, протоколи, акти, пояснювальні та службові 

записки, службові листи, відгуки, плани роботи, телеграми, телефонограми, 

звіти, доповіді тощо);  

 з кадрових питань (заяви, накази по особовому складу, особові картки, трудові 

книжки, характеристики тощо);  

 особові офіційні (пропозиції, заяви, скарги, автобіографи, розписки, доручення 

тощо).  

  

   Завдання № 2.   



  Ви працюєте керівником кадрової служби ТЗОВ «Мрія»  і ваше завдання 

розробити Положення про кадрову службу, у якому визначається її правовий 

статус, головні завдання та функції, права й відповідальність (Зразок 1).  
При цьому врахуйте наступні вимоги:  

1) У розділі «Загальні положення» визначаються: місце кадрової служби  та  її 

підпорядкованість, нормативні документи на підставі яких здійснюється її діяльність, структура.  

2) Розділ «Завдання та функції» визначає основні завдання кадрової служби, чіткий і 

конкретний перелік функцій.  

3) У розділі «Керівництво» зазначається: назва посади  керівника кадрової служби, 

кваліфікаційні вимоги.  

4) Розділ «Права керівника» визначає права керівника як колективного виконавця завдань і 

функцій, закріплених за службою (визначаєте самостійно).  

5) Розділ «Відповідальність керівника», зазначає, що відповідальність за роботу служби цілком 

покладається на керівника.  

6) Розділ «Взаємовідносини» визначає взаємовідносини  кадрової служби з вищими органами 

управління, структурними підрозділами.  

Методичні рекомендації:    

Обов’язково звернути увагу на те, що назви посад (професій) установлюються відповідно 

до Національного  класифікатора  України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого 

наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010  № 327, а кваліфікаційні вимоги – відповідно 

до розділу 1  “Професії  керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців” Випуск 1 

“Професії працівників, що  є загальними для  всіх  видів  економічної  діяльності”  Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці 

та соціальної  політики України від 29.12.2004 № 336 (пункт 80 кваліфікаційних характеристик 

«Керівники»  - начальник юридичного відділу; пункт 53 кваліфікаційних характеристик 

«Професіонали» - юрисконсульт). 

Положення про кадрову службу розробляється і підписується її керівником, 

затверджується за погодженням із заступником керівника підприємства та юрисконсультом, 

наказом керівника підприємства ( гриф  «Затверджую»)  

 Положення про кадрову службу змінюється та заново затверджується у разі зміни назви 

підприємства або служби.  

    

 Завдання № 3.   

 Ви працюєте начальником  відділу  кадрів ПП «Світанок», у ваші обов’язки  

входять розробити посадові інструкції на всіх працівників вашого підприємств, а 

саме інструкцію на юрисконсульта. При розробці інструкції врахуйте наступні 

розділи, які повинні бути невід’ємною частиною (Зразок 2).  

1) Загальні положення;  

2) Посадові обов’язки   

3) Права  

4) Відповідність  

5) Взаємовідносини.  

6) Зв’язки з посадою.  

Методичні рекомендації: 

Вимоги посадової інструкції повинні враховуватися при прийнятті працівника на роботу, 

при його атестації, притягненні до дисциплінарної відповідальності у разі невиконання або 

неналежного виконання службових обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового 

розпорядку.   



Посадова інструкція повинна відповідати чинному законодавству, а також положенню про 

кадрову службу. Посадова інструкція розроблюється керівником кадрової служби, 

затверджується керівником підприємства і доводяться до працівників під розписку.   

 

Зразок 1  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ директора 

31.08.2016 № 97/1 

 

Положення 

про кадрову службу 

у Новомосковському кооперативному коледжі економіки та 

права ім.С.В.Литвиненка 

1. Загальні положення 

1.1. Кадрова служба у Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права ім.. 

С.В.Литвиненка підпорядкована безпосередньо директору. 

1.2. У своїй діяльності кадрова служба керується Конституцією України, законами України, Кодексом 

законів про працю України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами з’їздів, зборів Ради 

Укоопспілки, Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора 

вищого навчального закладу, а також цим Положенням. 

 

2. Завдання 

Основними завданнями кадрової служби є: 

2.1. Здійснення заходів щодо добору та розстановки персоналу, вивчення відповідності їх ділових і 

моральних якостей роботі за професією, посадою. 

2.2. Створення резерву для висування на керівні посади та посади фахівців ключових ділянок 

управління. 

2.3. Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, 

проведення атестації керівного складу та педагогічних працівників вищого навчального закладу, впровадження 

сучасних форм роботи з персоналом. 

2.4. Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників вищого навчального закладу. 

2.5. Оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток 

працівників і здійснення контролю за їх наданням. 

2.6. Організація обліку особового складу підрозділів і звітності про кадри, облік військовозобов'язаних 

і оформлення їх на спеціальний облік. 

2.7. Планування та організації різних форм навчання і підвищення кваліфікації працівників. 

2.8. Загальна організація робіт щодо обробки персональних даних працівників вищого навчального 

закладу у базі персональних даних "Працівники" та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до 

них. 

3. Функції 

Кадрова служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції: 

3.1.  Бере участь у роботі з прогнозування і визначення потреби в працівниках на основі планів 
економічного і соціального розвитку вищого навчального закладу. 

3.2. Вирішує питання прийому, переведення та звільнення працівників, надання їм відпусток відповідно 

до чинного законодавства, інструкцій і положень. 

3.3. Аналізує професійний, освітній і віковий склад персоналу, інші соціально-демографічні дані з метою 

розроблення та здійснення заходів подальшого поліпшення якісного складу працівників. 

3.4. Формує особові справи працівників вищого навчального закладу та забезпечує їх зберігання. 

3.5. Систематично вивчає професійні та інші індивідуальні якості працівників з метою формування 

резерву на керівні посади, здійснює заходи щодо оновлення, навчання та використання резерву. 

3.6. Здійснює організаційне забезпечення проведення атестації працівників, розробляє заходи з 

реалізації рішень і рекомендацій атестаційних комісій, контролює їх виконання. 



3.7. У межах своєї компетенції вирішує питання забезпечення додержання працівниками трудової 

дисципліни і Правил внутрішнього трудового розпорядку, оформляє документи, пов’язані з проведенням 

службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу. 

3.8. Бере участь у розробленні структури вищого навчального закладу та штатного розпису, контролює 

розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах вищого навчального закладу. 

3.9. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде 

відповідний облік. 

3.10. Обчислює трудовий стаж працівників, здійснює контроль за встановленням доплат (надбавок) за 

вислугу років (якщо вони передбачені положенням про оплату праці), забезпечує надання відпусток відповідної 

тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників вищого навчального закладу, готує проект наказу 

про його затвердження, веде облік використання відпусток. 

3.11. Складає та подає в установленому порядку статистичну звітність з питань, що належать до 

компетенції кадрової служби. 

3.12. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особистих 

карток (особових справ) працівників. 

3.13. Оформляє та в установленому порядку подає до органів пенсійного фонду за місцем 

розташування вищого навчального закладу документи для призначення пенсій працівникам. 

3.14. Здійснює табельний облік. 

3.15. Оформляє і видає працівникам службові посвідчення та довідки з місця роботи, оформляє в 

установленому порядку листки тимчасової непрацездатності. 

3.16. Розглядає пропозиції та скарги працівників, надає роз’яснення, веде прийом працівників з питань, 

що належать до компетенції кадрової служби. 

3.17. Систематично проводить роз’яснювальну роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про 

працю та внутрішніх організаційно- нормативних документів. 

3.18. Здійснює обробку персональних даних працівників вищого навчального закладу у базі 

персональних даних "Працівники" в частині особових справ, особових карток, наказів про прийняття на роботу та 

переведення, звітів, що містять персоніфіковані дані працівників. Забезпечує захист персональних даних, що 

обробляються. 

 

4. Права 

Кадрова служба має право: 

4.1. Одержувати необхідні відомості про працівників від керівників їх підрозділів. 

4.2. Приймати та розглядати заяви і скарги працівників щодо прийому на роботу, звільнення тощо. 

4.3. Здійснювати в установленому порядку добір працівників, визначати їх права та обов'язки. 

4.4. Перевіряти і контролювати дотримання в структурних підрозділах Правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

4.5. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб вищого навчального закладу та керівників 

структурних підрозділів необхідні дані та документи з питань, що належать до компетенції служби. 

4.6. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань роботи з персоналом, що проводяться у вищому 

навчальному закладі. 

4.7. Вносити адміністрації вищого навчального закладу пропозиції з питань удосконалення роботи з 

персоналом, форм стимулювання працівників. 

4.8. Давати роз’яснення, рекомендації, що входять до компетенції кадрової служби. 

 

5. Відповідальність 

Кадрова служба несе відповідальність за: 

5.1. Невиконання або неналежне виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням. 

5.2. Порушення норм законодавства про працю при прийнятті рішень з персоналу. 

5.3. Надання недостовірної інформації та несвоєчасність підготовки і подання директору вищого 
навчального закладу та відповідним державним органам встановлених звітів. 

5.4. Недотримання працівниками кадрової служби Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил 

охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії під час виконання ними своїх трудових обов'язків. 

5.5. Порушення вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації. 

6. Взаємовідносини 

6.1. Кадрова служба взаємодіє з іншими структурними підрозділами вищого навчального закладу. 



 

ПОГОДЖЕНО  

Протокол засідання  

адміністративної ради коледжу  

31.08.2016 №1 
 

 

Зразок 2 

 

_________________________________ 

(назва установи, організації) 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ЮРИСКОНСУЛЬТА 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

______________________________ 

(керівник установи, організації, 

 інша посадова особа, 

______________________________ 

уповноважена затверджувати 

______________________________ 

посадову інструкцію) 

 

_________  ____________________ 

    (підпис)             (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ ____ р. 

I. Загальні положення 

1. Юрисконсульт належить до професійної групи "Професіонали". 

2. Призначення на посаду юрисконсульта та звільнення з неї здійснюється наказом 

керівника підприємства за поданням _____________________________ з дотриманням вимог 

Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю. 

3. Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо ___________________. 

4. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

II. Завдання та обов'язки 

Юрисконсульт: 

1. Розроблює або бере участь у розробленні документів правового характеру. 

2. Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову 

допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям, бере участь у підготовці 

обгрунтованих відповідей у разі відхилення претензій. 

3. Готує за участю інших підрозділів підприємства матеріали про розкрадання, розтрати, 

нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції та про інші 

правопорушення для подання їх до арбітражних, слідчих і судових органів, здійснює облік і 

зберігання судових і арбітражних справ, які перебувають у виконанні або закінчені 

судочинством. 

4. Бере участь у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського 

розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення зберігання власності, 

боротьби з розтратами і розкраданнями. 

5. Аналізує і узагальнює результати розгляду претензій судових і арбітражних справ, а 

також вивчає практику укладання і виконання договорів з метою розроблення відповідних 



пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності 

підприємства. 

6. Відповідно до заданого порядку оформляє матеріали щодо притягнення працівників до 

дисциплінарної і матеріальної відповідальності. 

7. Бере участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх 

юридичну обгрунтованість, у розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань 

про дебіторську і кредиторську заборгованість. 

8. Контролює своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів 

для підготовки відповідей на претензії. 

9. Готує разом з іншими підрозділами пропозиції про зміну діючих або відміну тих наказів, 

що втратили чинність, та інших нормативних актів, які були видані на підприємстві. 

10. Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних актів, 

застосовуючи технічні засоби, а також облік чинного законодавства та інших нормативних актів, 

робить позначки про їх скасування, зміни та доповнення. 

11. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності 

підприємства, проектів нормативних актів, які надходять на відгук, а також у розробленні 

пропозицій для удосконалення діяльності підприємства. 

12. Провадить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб підприємства з 

нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.  

13. Дає довідки і консультації працівникам підприємства про сучасне чинне 

законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає 

допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру. 

14. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника. 

15. _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

III. Права 

Юрисконсульт має право: 

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його 

діяльності. 

2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, 

пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені 

недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників) та вносити 

пропозиції щодо їх усунення. 

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у 

керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для 

виконання його посадових обов'язків. 

5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього 

завдань. 

6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника сприяння у 

виконанні обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією. 

7. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

IV. Відповідальність 

Юрисконсульт несе відповідальність: 



1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені 

цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. 

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених 

чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

4. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

V. Юрисконсульт повинен знати: 

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, 

які стосуються правової діяльності підприємства. 

2. Чинне законодавство. 

3. Цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право. 

4. Технічні засоби механізації і автоматизації довідково-інформаційної роботи з питань 

законодавства і нормативних актів. 

 

5. Порядок ведення обліку і складання звітів господарсько-фінансової діяльності на 

підприємстві. 

6. Порядок укладання і оформлення господарських договорів. 

7. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління. 

8. Правила та норми охорони праці. 

9. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

VI. Кваліфікаційні вимоги 

- Провідний юрисконсульт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією юрисконсульта I категорії не 

менше 2 років. 

- Юрисконсульт I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог 

до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією юрисконсульта II категорії не менше 2 

років, бакалавра - не менше 3 років. 

- Юрисконсульт II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до 

стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією юрисконсульта не менше 2 років. 

- Юрисконсульт: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

- _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою 

1. За відсутності юрисконсульта його обов'язки виконує особа, призначена у 

встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне 

виконання покладених на неї обов'язків. 

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав юрисконсульт взаємодіє: 

2.1. З ______________________ з питань: 

                               (посада) 



________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

2.2. З ______________________ з питань: 

                               (посада) 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

 

Керівник  

структурного підрозділу: 

 
______ ______________________ 
 (підпис)        (прізвище, ініціали) 

 

"___" ____________ ____ р. 

УЗГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 

відділу 

 
______ ______________________ 
 (підпис)       (прізвище, ініціали) 

 

"___" ____________ ____ р. 

З інструкцією 

ознайомлений: 

______ ______________________ 
 (підпис)        (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ ____ р. 

 

 

Викладач                                           Ю.В. Децюра 

                                                         О.М. Шиян  
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