
 

Умови доступу до онлайн-курсу «Кадровий облік» (після оплати) 
 

Старт курсу з 22.07.2020 о 15:00 

Тематичний блок 1.  Правила діловодства на підприємстві: що важливо знати 
керівнику, кадровику і бухгалтеру. Доступний для перегляду з 22 липня 2020 року о 15:00 

по 31.12.2020. 

 

Тематичний блок 2.  Прийняття працівників на роботу: оформлення від А до Я. 

Доступний для перегляду з 29 липня 2020 року о 15:00 по 31.12.2020. 
 

Тематичний блок 3.  Організаційні, розпорядчі та кадрові документи під час 
трудової діяльності. Доступний для перегляду з 05 серпня 2020 року о 15:00 по 31.12.2020. 

 

Тематичний блок 4.  Режими і графіки роботи, табельний облік робочого часу. 

Доступний для перегляду з 12 серпня 2020 року о 15:00 по 31.12.2020 

 

Тематичний блок 5.  Працюємо з Класифікатором професій і заповнюємо трудову 
книжку. Доступний для перегляду з 19 серпня 2020 року о 15:00 по 31.12.2020 

 

Блок 6.  Відповіді на запитання слухачів навчального курсу – з 15:00 до 18:00 26 

серпня 2020 року  
 

Далі в останній тиждень кожного місяця – 3-годинні онлайн-семінари з аналізом 
змін у трудовому законодавстві та відповідями на Ваші запитання. 

 

Оформлення: предметом договору може бути:  
 Придбання електронної версії навчально курсу «Кадровий облік». 

або 

 Доступ до інформаційного сервісу «Кадровий облік». 
 

Доступ і заняття. 

Після відкриття доступу до кожного тематичного блоку відразу можна завантажити всі 
матеріали, зразки документів, Таблиці, чек-листи, пам’ятки, розроблені до цієї теми. 

Переглянути можна всі заняття почергово чи вибрати окремі питання, що цікавлять 
слухача курсу, а решту питань можна переглянути пізніше – до 31.12 2020. 

Найближчим часом очікується багато змін в кадровому обліку: електронні трудові 
книжки, електронні листки непрацездатності, у вересні 2020 обіцяють прийняти проект 
«Закону про працю». З 01.01.2021 об’єднають звітність з ПДФО та ЄСВ.  

З 01.01.2021 онлайн курс «Кадровий облік» буде повністю оновлений: зміняться розміри 
мінзарплати, прожиткового мінімуму, розміри мінімальних гарантій в оплаті праці та форми й 
правила подання звітності. Тому з 01.02.2021 ті слухачі, які оплатили навчальний курс у 2020 
році, отримають подальший доступ до навчального курсу за незначну щомісячну абонентську 
плату.  

У разі повного перезавантаження трудового законодавства з 01.01.2021 – можливе 
придбання нового курсу «Кадровий облік» за пільговою ціною з доступом на 6 місяців чи рік. 

 



 

Тести і сертифікат 

Бажаючі можуть перевірити свої знання, відповівши на запитання тестового завдання 

до кожного тематичного блоку. 

Для отримання сертифікату про навчання потрібно пройти фінальний тест і правильно 
відповісти на 35 запитань з 50-ти. 

 

Консультаційна підтримка: щомісячні онлайн-семінари (з години) + доступ до закритої 
групи на Фейсбук, де будемо обговорювати актуальні і проблемні запитання. 

 

Послуги, включені до пакетів  онлайн курсу «Кадровий облік» 

 

Послуги, що входять до 
пакету онлайн курсу 
«Кадровий облік» 

Пакет «Онлайн-курс 
(без оновлень)» 

Пакет «Онлайн-курс 
(з оновленням)» 

Груповий пакет 
для 3 осіб за 
спецціною 

5 тематичних блоків по 20-25 

питань (тривалістю 40 годин) ٧ ٧ ٧ 

Підсумковий 3-годинний 
онлайн-семінар з 
відповідями на запитання  

٧ ٧ ٧ 

Блок «Оновлення», що 
включає оновлення та 
актуалізовані матеріали 

― ٧ ٧ 

Можливість надавати 
запитання й отримувати на 
них відповіді від автора курсу 

― ٧ ٧ 

Щомісячний 3-годинний 
семінар з аналізом змін та 
відповідями на запитання 

― ٧ ٧ 

Доступ до закритої групи в 
Фейсбук для спілкування  та 
обговорення проблемних 
питань 

٧ ٧ ٧ 

Доступ до матеріалів 
онлайн-курсу «Кадровий 
облік» 

до 31.12.2020 до 31.12.2020 до 31.12.2020 

Подовження доступу на  
6 місяців 2021 року до 
онлайн-курсу «Кадровий 
облік» (з оновленням) 

 

 

― 

З щомісячною 
незначною 

абонентською платою 

З щомісячною 
незначною 

абонентською 
платою 

Доступ до нового онлайн-

курсу «Кадровий облік» в 
2021 році - у разі 
кардинальних змін у 
трудовому законодавстві 

 

 

― 

Придбання за 
пільговою ціною 
(знижка до 50% 

вартості) до нового 
онлайн курсу в 2021 

році 

Придбання за 
пільговою ціною 
(знижка до 50% 

вартості) до нового 
онлайн курсу в 

2021 році 
 

  


