
Семінарське заняття 2 

Тема: Вимоги до кадрового діловодства 

Тема семінарського заняття: 

Мета: формування та розвиток теоретичних та методичних засад вивчення 

основних понять кадрового діловодства та вимог до кадрової документації 

План 

1. Особливості складання документації з кадрових питань 

2. Вимоги до кадрової документації та її види 

3. Створення організаційної документації 

4. Складання колективних договорів 

 

Ключові слова: діловодство, кадровий облік, підприємство, кадрова політика, 

документознавство, організація. 

 

Реферати 

1. Організація  кадрового  діловодства  в сучасних умовах 

2. Види кадрових документів та їх характеристика 

3. Організація      діловодства       з  використанням    комп’ютерних      мереж      

та сучасних    способів    захисту    інформації 

4. Уніфікація і стандартизація кадрової документації 

5. Первинно-облікова кадрова документація 

6. Організаційно-розпорядча документація 

7. Поділ документації за функціональними ознаками 

Актуалізація опорних знань: 

1. Дайте визначення поняття «кадрове діловодство». 

2. Розкрийте принципи роботи з кадровою документацією. 

3. Наведіть схеми опрацювання та обігу кадрової документації. 

4. Подайте перелік функцій працівників кадрової служби з роботи з документами. 

5. Наведіть вимоги до оформлення документації. 

6. Охарактеризуйте вимоги до реквізитів кадрових документів. 

7. Наведіть вимоги до тексту кадрових документів. 

8. Подайте класифікування кадрової документації. 

9. Опишіть первинну облікову кадрову документацію. 

10. Опишіть особову та особисту документацію. 

11. Опишіть організаційно-розпорядчу документацію. 

12. Опишіть звітно-статистичну документацію. 

Методичні рекомендації: 

До першого питання. Варто почати з визначення «кадрового діловодства», 

дослідити принципи роботи з кадровою документацією. Окремо слід зупинитися на 

схемах опрацювання та обігу кадрової документації. Також потрібно визначити 

перелік функцій у роботі з документами та завдання обліку кадрів. 



Розкриваючи друге питання студенти повинні приділити особливу увагу таким 

складом цього питання: вимоги до оформлення документації, вимоги до реквізитів 

кадрових документів, вимоги до тексту кадрових документів, уніфікація і 

стандартизація кадрової документації, класифікування кадрової документації, 

первинно-облікова кадрова документація, особова документація, організаційно- 

розпорядча документація, звітно-статистична документація, поділ документації за 

функціональними ознаками. 

До третього питання. Варто розкрити та проаналізувати основні моменти 

розробки регламенту та положень. Окремо потрібно охарактеризувати поняття та 

підготовку посадових інструкцій, а також особливу увагу приділити правилам 

внутрішнього розпорядку та виділити основні моменти їх складання. 

В четвертому питанні студенти повинні визначити суть колективного договору, 

окремо зупинитися на  історії виникнення колективних договорів, колективні угоди та 

їх види, проведення колективних переговорів, порядок укладання колективного 

договору, структура колективного договору, контроль за виконанням колективного 

договору 

Модуль № 3 

з дисципліни «Діловодство» 

1. Визначте поняття «класифікація документів» та розкриття схеми класифікації 

документів. 

2. Охарактеризуйте критерії класифікації управлінських документів. 

3. Проаналізуйте класифікації систем документації. 

4. Визначте та охарактеризуйте мету критерій диференціації управлінських 

документів в установі.  

5. Дайте загальну характеристику державному класифікатору управлінської 

документації, його призначення та структура.   

6. Визначте та охарактеризуйте наявність державних, наукових інституцій щодо 

«уніфікації та стандартизації управлінської документації». 

7. Охарактеризуйте категорії уніфікованих форм документів: державні,  галузеві, 

документи державних установ. 

8. Охарактеризуйте основні напрями уніфікації управлінської документації. 

9. *Визначте та охарактеризуйте базові, інфраструктурні, дисциплінарні системи 

документації.   

10. *Дайте загальну характеристику типових документів, що створюються в діяльності 

органів держаної влади та місцевого  самоврядування. 

11. *Визначте та охарактеризуйте основні види робіт при уніфікації: визначення 

номенклатури справи.  

12. *Охарактеризуйте формуляр сучасного управлінського документа.  

13. Охарактеризуйте категорії уніфікованих форм документів: міжвідомчі, відомчі, 

документи державних установ.  

14. *Дайте загальну характеристику основним видам роботи при уніфікації 

документації: побудова єдиної моделі документів для однорідних видів.  

15. Визначте та охарактеризуйте завдання критерій диференціацій управлінських 

документів в установі.  



Модульний контроль № 3  

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – один день - з дати проведення заняття.  

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам 

рекомендовано: дати відповідь на три питання, в залежності від варіанту  та 

надіслати їх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим 

матеріалом. 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано відповіді 

оформити творчо, а саме: зробити презентацію, підібрати відеосюжети, цитати,  

зробити висновки, висловити власні судження, підібрати статистику, скласти 

діаграми, зробити аналіз – все на ваш вибір! 

       Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити 

наступне: 

Модульний контроль № 3 

з дисципліни «Діловодство» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

самостійності, сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні. Виконану 

роботу надсилайте на електронну пошту викладача. 

 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наступних варіантів : 

 

Модуль № 3 

Варіант 1-  А, Д, З, П, І, О 

1. Охарактеризуйте основні напрями уніфікації управлінської документації. 

2.*Охарактеризуйте формуляр сучасного управлінського документа.  

3. Визначте поняття «класифікація документів» та розкриття схеми класифікації 

документів. 

 



 

Модуль № 3 

Варіант 2 - Г, Ж, К, Ф, Щ, Ч, Я 

 

1. Дайте загальну характеристику державному класифікатору управлінської 

документації, його призначення та структура.   

2. *Визначте та охарактеризуйте основні види робіт при уніфікації: визначення 

номенклатури справи.  

3. Визначте та охарактеризуйте завдання критерій диференціацій управлінських 

документів в установі.  

 

 

Модуль № 3 

Варіант 3- Б, Л, С, Ш 

 

1.Охарактеризуйте критерії класифікації управлінських документів. 

2.*Визначте та охарактеризуйте базові, інфраструктурні, дисциплінарні системи 

документації.   

3. *Дайте загальну характеристику основним видам роботи при уніфікації 

документації: побудова єдиної моделі документів для однорідних видів.  

 

 

Модуль № 3 

Варіант 4-  В, Н, Р, У, Х 

 

1. Визначте та охарактеризуйте мету критерій диференціації управлінських документів 

в установі.  

2. Охарактеризуйте категорії уніфікованих форм документів: державні,  галузеві, 

документи державних установ. 

3.Охарактеризуйте категорії уніфікованих форм документів: міжвідомчі, відомчі, 

документи державних установ.  

 

 



Модуль № 3 

Варіант 5- Є, М, Т, Ц, Ю 

 

1. Проаналізуйте класифікації систем документації. 

2. Визначте та охарактеризуйте наявність державних, наукових інституцій щодо 

«уніфікації та стандартизації управлінської документації». 

3. *Дайте загальну характеристику типових документів, що створюються в діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 


