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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

КАДРИ та ПЕРСОНАЛ

1

Газета «Кадри і зарплата» (для підприємств) 2/міс. 136,00 408,00 816,00

З доступом до ел.версії газети
Двічі на місяць. Трудове законодавство; оподаткування доходів; робота з 
договорами; відпустки, накази, трудові книжки; оплата праці; звіти; індексація 
грошових доходів
Щокварталу у форматі спецвипуску:
1 — Колективний договір
2 — Заохочувальні виплати
3 — Розпорядчі документи
4 — Заробітна плата                              Передплатний індекс — 68940     www.kadrovik.ua

2

Журнал «Довідник кадровика» з ДОДАТКОМ 1/міс. 272,00 816,00 1632,00

ЖУРНАЛ + ДОДАТОК (у запитаннях-відповідях) + ГАРЯЧА ЛІНІЯ

З доступом до ел.версії журналу

Бліц-інструкції, практичні поради, покрокові алгоритми, зразки заповнення 
документів, професіограми, кадротека

Подарунки: календар кадровика, настільний календар

Передплатний індекс — 01158     www.kadrovik.ua

3

Журнал «Довідник кадровика» + доступ до електронної 

системи «КАДРОВИК-онлайн»
1/міс. — — 2178,00

ЖУРНАЛ «Довідник кадровика» + ДОСТУП до електронної 
системи «КАДРОВИК-онлайн»

У системі:

зручний пошук, сервіси: «Калькулятор стажу» та «Калькулятор відпустки», 
шпаргалки кадровика, кадрові новини, норм.-правова база

Подарунки: календар кадровика, настільний календар

Передплатний індекс — 89358     www.online.kadrovik.ua

  Директор ТОВ «МЕДІА-ПРО»                                         П. Л. Шарапін

ТОВ «МЕДІА-ПРО»

02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, буд. № 11, корп. Б, 
тел./факс (044) 568-5138, podpiska@mediapro.com.ua

р/р 26002000022425 в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Києві
МФО 322313 Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 36192941

ПРАЙС-ЛИСТ НА 2018 РІК!
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4
Електронний журнал «Довідник кадровика» 

ДВОМА МОВАМИ (укр., рос.). Див. анотацію за інд.01158

Передплатний індекс — 86008
1/міс.

250,00
у т.ч. 
ПДВ

750,00
у т.ч. ПДВ

1500,00 
у т.ч. ПДВ

5

Журнал «Довідник кадровика. Спецвипуск» 1/кварт. — 198,00 396,00

1 кв. — Державний нагляд та контроль

2 кв. — Добираємо назви посад і професій 

3 кв. — Посадові (робочі) інструкції 

4 кв. — Звітність роботодавця 

Передплатний індекс — 99199     www.kadrovik.ua

6

КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛІВ: «Довідник кадровика» + «Довідник 

кадровика. Спецвипуск» (АКЦІЙНИЙ) 
1/міс.+
1/кварт.

— 1221,00 2442,00

З ДОСТУПОМ до електронної системи «КАДРОВИК-ОНЛАЙН» + 
щомісяця електронний журнал «ДОВІДНИК КАДРОВИКА»

Подарунки: календар кадровика, настільний календар

7
КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛІВ: «Довідник кадровика» + «Довідник 

кадровика. Спецвипуск» (ЗІ ЗНИЖКОЮ)

Передплатний індекс — 95350

1/міс.+
1/кварт.

— 936,00 1872,00

8

ВЕЛИКИЙ КАДРОВИЙ КОМПЛЕКТ У СКЛАДІ:

«Довідник кадровика» + «Довідник кадровика. Спец випуск» + 
«Діловодство та документообіг» + «Кадри і зарплата» 

1/міс. + 
1/кварт. + 

1/міс. + 
2/міс. 

— — 3816,00

ЗІ ЗНИЖКОЮ 20 %!

З ДОСТУПОМ до електронної системи «КАДРОВИК-ОНЛАЙН»

Подарунки: календар кадровика, настільний календар, онлайн-посібник 
«Складення та оформлення службових документів» у 2-ох частинах

Передплатний індекс — 89351

9

Електронна система «КАДРОВИК-онлайн» щодня
333,00

у т.ч. 
ПДВ

999,00  у 
т.ч. ПДВ

1998,00 у 
т.ч. ПДВ

Ми пропонуємо:

• кадрові новини щодня;
• базу нормативно-правових актів з актуальними оновленнями та роз’яснення 
    органів влади;
• повний комплекс робочої інформації від найкращих експертів (зразки, 
    шаблони, статті, роз’яснення, шпаргалки, алгоритми дій тощо);
• практичні консультації від експертів кадрового діловодства та трудового 
    права;
• ексклюзивну систему підказок та зручні фільтри для сортування та відбору 
    потрібної інформації;
• зручні сервіси: «Калькулятор стажу» та «Калькулятор відпустки»;
• консультацію експертів системи (письмові відповіді на запитання користувачів 
   з посиланнями на норми права відповідних законодавчих документів).
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ОХОРОНА ПРАЦІ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ЕКОЛОГІЯ

10

Журнал «Охорона праці і пожежна безпека» 1/міс. 217,00 651,00 1302,00

ЖУРНАЛ + тематичний ДОДАТОК 
з доступом до ел.версії журналу

Безпека виробництва за галузями, практикуми для спеціалістів, робочі ситуації 
в алгоритмах, інструктажі, перевірки, роботи з підвищеною небезпекою, 
розслідування нещасних випадків, профілактика травматизму.

Подарунки: пам’ятки,  доступ до норм.-правової бази

Передплатний індекс — 49609            oppb.com.ua

11

Журнал «Охорона праці і пожежна безпека» (АКЦІЙНИЙ) 1/міс. — — 1302

ЖУРНАЛ + тематичний ДОДАТОК 
з доступом до ел.версії журналу

Безпека виробництва за галузями, практикуми для спеціалістів, робочі ситуації 
в алгоритмах, інструктажі, перевірки, роботи з підвищеною небезпекою, 
розслідування нещасних випадків, профілактика травматизму.

Подарунки: пам’ятки,  доступ до норм.-правової бази

Додатково: наліпки, плакати

Передплатний індекс — 89092            oppb.com.ua

12

Журнал «Екологія підриємства» 1/міс. 250,00 750,00 1500,00

З доступом до ел.версії журналу

Ліцензування, ліміти, дозволи, документація, сертифікація, 
управління відходами. Еко-бізнес.

Гармонізація із законодавством ЄС

Передплатний індекс — 89880                ecolog-ua.com

13
Журнал «Екологія підриємства» 

(акційний зі знижкою)

Передплатний індекс — 68155
1/міс. — — 1350,00

14

КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛІВ: «Охорона праці та пожежна безпека» 

+ «Екологія підприємства»

1/міс. +
1/міс. — — 2238,00

ПОДАРУНКИ: 

наліпки, плакати, доступ до норм.-правової бази

Передплатний індекс — 68150
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ЕКОНОМІКА. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, ПОДАТКОВИЙ та УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

15

Журнал «Справочник экономиста» 1/міс. 240,00 720,00 1440,00

З доступом до ел.версії журналу

Аналіз і планування; облік та бюджетування; оподаткування; МСФЗ; огляд 
законодавства

Передплатний індекс — 08058      www.mediapro.com.ua

16

Журнал «Справочник экономиста» (АКЦІЙНИЙ зі знижкою)

Подарунок: Онлайн-посібник «Підприємство і банк: правила 
взаємодії, інструменти, ризики» у 2-ох частинах

Передплатний індекс — 89353

1/міс. — — 1296,00

17

Журнал «ФДК. Фінансовий директор компанії» 1/міс. 259,00 777,00 1554,00

Журнал для фінансових директорів, керівників та головних бухгалтерів 
підприємств різних галузей України. 

На сторінках: актуальна інформація, ефективні рішення питань у сфері 
фінансів, роботи з  законами, інтерв’ю провідних експертів ринку.

18

Журнал «ФДК. Фінансовий директор компанії»

(акційний зі знижкою)

Передплатний індекс — 89353

1/міс. — — 1530,00

19

КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛІВ: «ФДК. Фінансовий директор 

компанії» + «Справочник экономиста»

1/міс./
1/міс.

— — 2640,00

ЗІ ЗНИЖКОЮ! 

Журнал для фінансових директорів, керівників та головних бухгалтерів 
підприємств різних галузей України
+ 
Провідний економічний журнал України

20

Журнал «ПОДАТКИ. Практика, роз’яснення, коментарі» 1/міс. 244,00 732,00 1464,00

З доступом до ел.версії журналу

Оподаткування, звітність. Оптимізація податків. Робочі ситуації. 
Захист від штрафів 

Передплатний індекс — 98098          www.mediapro.com.ua
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21

Журнал «ПОДАТКИ. Практика, роз’яснення, коментарі» 

(АКЦІЙНИЙ зі знижкою)                   

Подарунок: Онлайн-посібник «Фінансова та податкова звітність» 
у 2-ох частинах                             

Передплатний індекс — 98528

1/міс. — — 1320,00

МЕНЕДЖМЕНТ

22

Журнал «Менеджер по персоналу» 1/міс. 250,00 750,00 1500,00

З доступом до ел.версії журналу

Досвід успішних HR-ів, рекрутинг, мотивація, адаптація та оцінка персоналу, 

HR-технології та інструменти

Передплатний індекс — 91419       www.mediapro.com.ua  

23
Електронний журнал «Менеджер по персоналу» 

Передплатний індекс — 98080
1/міс.

225,00 
у т.ч.ПДВ

636,00 
у т.ч. ПДВ

1272,00 у 
т.ч. ПДВ

ДІЛОВОДСТВО та СЕКРЕТАРІАТ

24

Журнал «Діловодство та документообіг» 1/міс. 230,00 690,00 1380,00

З доступом до ел.версії журналу

Робота з документами: форми та приклади. Кадрове діловодство. 
Психологія ділових стосунків.

Передплатний індекс — 01242          www.mediapro.com.ua

25

Журнал «Діловодство та документообіг» 

(АКЦІЙНИЙ зі знижкою)                 

Подарунок: Онлайн-посібник «Складення та оформлення 
службових документів» у 2-ох частинах

Передплатний індекс — 89087

1/міс . — — 1242,00

ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ та КНИГИ ОБЛІКУ

26

ОФОРМЛЕННЯ та облік відряджень 1 шт. 345,00

У посібнику описано, які бувають відрядження, чим вони відрізняються від 
тимчасового переведення на іншу роботу. Подається порядок оформлення 
службового відрядження в межах України та за кордон. Порушуються 
питання оплати праці працівника, направленого у відрядження 

27

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ водіїв автотранспортних засобів 1 шт. 325,00

Видання містить докладну інформацію щодо прийняття та звільнення водіїв 
автотранспортних засобів зі зразком формулювання наказу і зразком 
запису до трудової книжки. У посібнику розглянуто питання оплати праці 
водіїв, порядок встановлення надбавок та доплат, а також описано 
особливості притягнення водіїв автотранспортних засобів 
до відповідальності 



28

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА при виробничих травмах 
і нещасних випадках

1 шт. 200,00

Для всіх спеціалістів з охорони праці та пожежної безпеки, а також:
• фахівців з техногенної безпеки та з цивільного захисту;
• персоналу об’єктів з масовим перебуванням людей;
• керівників виробничих підрозділів підприємств;
• професійних рятувальників;
• співробітників Національної поліції;
• бортпровідників на транспорті

29

УСЕ ПРО ВІДПУСТКИ 1 шт. 348,00

Правильне надання, розрахунок та оформлення — це практичний посібник, 
у якому надана повна інформація щодо порядку надання всіх видів 
відпусток працівникам, їх правильного оформлення та ведення обліку 
зі зразками та прикладами наказів та розрахунків із посиланням на 
нормативні акти. У матеріалах посібника є інформація щодо перенесення 
відпустки, як відкликати працівника із відпустки, у яких випадках при 
звільненні не провадиться утримання із заробітної плати за дні відпустки, 
що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, тощо

30

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ: уніфіковані 
форми та рекомендації щодо їх оформлення

1 шт. 350,00

У виданні представлено 40 новітніх уніфікованих форм найбільш поширених 
видів організаційно-розпорядчих документів, розроблених відділом 
документознавства УНДІАСД у 2015 році й схвалених Нормативно-
методичною комісією Державної архівної служби 22 грудня 2015 року

31

КНИГА ОБЛІКУ наказів з персоналу 1 шт. 50,00

Книга обліку наказів з персоналу розроблена з урахуванням рекомендацій 
Міністерства праці та соціальної політики України і практичної діяльності 
кадрових служб. Містить 5 граф і зазвичай застосовується на підприєм-
ствах, оскільки є достатньою для збереження усієї необхідної інформації, 
з рекомендаціями щодо ведення і заповнення

32

КНИГА ОБЛІКУ руху трудових книжок і вкладишів до них 1 шт. 50,00

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них розроблена у 
відповідності до типової форми № П-10, яку затверджено наказом 
Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 277. 
ЇЇ ведення є обов’язковим на підприємствах, в установах, організаціях 
усіх форм власності, та у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької 
діяльності які використовують працю найманих працівників

33

КНИГА ОБЛІКУ руху чисельності працівників 1 шт. 50,00

Книга обліку руху чисельності працівників ведеться з метою одержання 
об’єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників на 
підприємствах, в установах, організаціях, тобто у всіх юридичних осіб, які 
використовують найману працю. Результатом книги є визначення штатної 
облікової і середньооблікової кількості працівників. У книзі подано 
роз’яснення щодо її ведення та заповнення

34

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ щорічних і додаткових відпусток 1 шт. 50,00

У журналі обліку щорічних і додаткових відпусток працівників подані 
рекомендації щодо його ведення з метою якісного обліку та здійснення 
оперативного контролю наданих відпусток, а також, щоб використовувати 
його дані для підготовки квартальної і річної звітності



35

ШТАТНО-ПОСАДОВА КНИГА 1 шт. 50,00

Штатно-посадова книга є робочим обліковим документом кадрової служби 
підприємства, установи чи організації. З її допомогою можна оперативно 
отримувати потрібну інформацію щодо кількості працівників у структурних 
підрозділах. Своєчасне заповнення штатно-посадової книги забезпечить 
належний облік кадрів, постійний контроль за комплектацією штату, розміщенням 
кадрів у структурних підрозділах, облік вакантних посад, допоможе при складанні 
службових документів, у тому числі звітності з персоналу, передусім довідок кадро-
вого характеру. У книзі містяться рекомендації щодо її ведення і заповнення

36

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ вхідної документації 1 шт. 50,00

Головна мета реєстрації документів — це облік документів, контроль за їх 
виконанням і довідкова робота за документами на підприємстві. А відтак 
Журнал реєстрації вхідних документів (кореспонденції) стане в пригоді 
працівникам, які відповідають за діловодство на підприємстві: діловодам, 
секретарям, працівникам канцелярії, організаційного відділу та іншим 
відповідальним особам, які здійснюють реєстрацію вхідних документів

37

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ вступних інструктажів з питань охорони 

праці
1 шт. 50,00

Журнал виконаний за формою, передбаченою Додатком 5 до п. 6.3 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці, містить зручну таблицю та зразок її заповнення

38

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ інструктажів з питань охорони праці 

на робочому місці
1 шт. 50,00

Журнал призначений для реєстрації первинного, повторного, позаплано-
вого та цільового інструктажів та подається відповідно до Додатка 6 до 
пункту 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці

39

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ інструктажів з пожежної безпеки 1 шт. 50,00

Призначений для реєстрації вступного, первинного, повторного та 
позапланового інструктажів. Форма журналу подається відповідно до 
Додатка 2 до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та 
перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах 
та організаціях України

40

АЛФАВІТНА КНИГА 1 шт. 50,00

Надійний помічник кадровиків підприємств всіх форм власності незалежно 
від чисельності штату працівників

41

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДРЯДЖЕНЬ 1 шт. 50,00

Журнал реєстрації відряджень має рекомендований характер і його доцільно 
застосовувати для підприємств усіх форм власності.




