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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Нові Списки № 1 і № 2, що дають право
на пенсію на пільгових умовах
Кабінет Міністрів України затвердив постановою від
24 червня 2016 р. № 461 (далі — Постанова № 461) списки
виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Так, до Списку № 1 увійшли виробництва, роботи, професії, посади і показники на підземних роботах, на роботах
з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
До Списку № 2 включено роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Так, право на пенсію на пільгових умовах матимуть працівники, які безпосередньо зайняті на таких роботах — це,
зокрема, гірничодобувні роботи, підготовка руди, металур-

гія та обробка металу, виробництво кислот та лугів, хімічне
виробництво, виробництво вибухових речовин, виробництво та ремонт електричного устаткування, виробництво
скла, кераміки, синтетичних волокон, паперу. Крім того, до
сфер, працівники яких мають право на пільговий вихід на
пенсію, віднесено поліграфію, залізничний транспорт, роботи з радіоактивними речовинами.
Натомість з набранням чинності Постановою № 461 право на пенсію на пільгових умовах втратять, зокрема, керівники шахт, а також всі керівні працівники та фахівці управлінь, контор, інженери з охорони праці. Також значно
скорочено списки працівників, які зайняті на роботах,
пов’язаних з підготовкою руд, збагаченням, окускуванням,
підготовкою руд і нерудних копалин, в металургійному виробництві та атомній енергетиці.

Оновлено форми статистичної звітності з праці
Державна служба статистики України (далі — Держстат) наказом від 10 червня 2016 р. № 90 затвердила
оновлені форми статистичної звітності з праці, а саме
форму № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та форму № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт із праці».
Зазначені форми поширюються на юридичних осіб та
їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим
органами державної статистики.

Новозатверджену місячну звітність уперше слід буде
подавати, звітуючи за січень 2017 року, квартальну —
звітуючи за І квартал 2017 року.
Відповідно, наказ Держстату «Про затвердження форм
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» від 21 липня
2015 р. № 172 втратить чинність з 1 лютого 2017 року —
до цього часу звіти подаватимуться за старими формами.

Визначено порядок преміювання держслужбовців
Міністерство соціальної політики України наказом
від 13 червня 2016 р. № 646 (далі — Наказ № 646) затвердило Типове положення про преміювання державних
службовців органів державної влади, інших державних
органів, їхніх апаратів (секретаріатів).
Цей документ набув чинності 15 липня 2016 року й відповідно до нього держслужбовцям можуть встановлюватися наступні види премій:
1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.
Розмір місячної або квартальної премії держслужбовця
залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи держоргану з урахуванням таких критеріїв:
— ініціативність у роботі;
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— якість виконання завдань, визначених положеннями
про державний орган, самостійний структурний підрозділ, у
якому працює державний службовець; його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва відповідного
державного органу та безпосереднього керівника державного службовця;
— терміновість виконання завдань;
— виконання додаткового обсягу завдань (участь у проведенні національних реформ, роботі комісій, робочих груп
тощо).
Преміювання за результатами щорічного оцінювання
службової діяльності проводиться в разі отримання держслужбовцем відмінної оцінки за результатами щорічного
оцінювання.
З повним текстом Наказу № 646 ви зможете ознайомитися у наступному номері газети «Консультант Кадровика».
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 23 червня 2016 р. № 215/18/99-16

Про обчислення допомоги по вагітності та пологах
Відповідно до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок), середньоденна заробітна плата для
призначення допомоги по вагітності та пологах обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий
період заробітної плати (доходу), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі — єдиний внесок), на кількість календарних днів зайнятості (перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної
плати.
Водночас, частиною другою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон) та абзацом третім пункту 2 Порядку встановлено, що сума
допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою,
ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку.
Крім того, згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 19 Закону та абзацом третім пункту 29 Порядку якщо
протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається виходячи з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної
заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання
страхового випадку.
При цьому пунктом 4 Порядку передбачено, що середньоденна заробітна плата (дохід) не може перевищувати
максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів, що становить 30,44.
У разі, коли середня заробітна плата визначається з розміру мінімальної заробітної плати, двократного розміру мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата також обчислюється шляхом ділення цих показників на середньомісячну кількість календарних днів (пункт 5 Порядку).
Слід зауважити, що внаслідок застосування для розрахунку виплат середньомісячної кількості календарних
днів у повних місяцях відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, які містять 31 календарний день, сума допомоги по вагітності та пологах, розрахована з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, двократного розміру мінімальної заробітної плати, буде перевищувати верхню межу зазначених обмежувальних показників. У місяцях з кількістю календарних днів 30 (28 або 29 — у лютому) сума допомоги по вагітності та пологах,
розрахована з розміру мінімальної заробітної плати, буде меншою, ніж цей розмір, встановлений на час настання
страхового випадку.
Так, у прикладі 4 розділу III «Для розрахунку виплат для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця» Прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Приклади), затверджених наказом Мінсоцполітики
від 21 жовтня 2015 р. № 1022, розміщених на сайті Міністерства соціальної політики у рубриці «Нормативна база,
2015 рік», наведено алгоритм застосування обмеження допомоги по вагітності та пологах максимальною величиною бази нарахування єдиного внеску. Відповідно до прикладу в повних місяцях періоду відпустки по вагітності
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та пологах, тривалість яких становить 31 календарний день (жовтень, грудень), розрахована сума виплати перевищує розмір встановленої в останньому місяці розрахункового періоду (серпень – 2015) максимальної величини
бази нарахування єдиного внеску, і сума допомоги по вагітності та пологах в цих місяцях обмежується вищезазначеною величиною (20 706 грн). Відповідно зменшується загальна сума страхових виплат.
Прикладом передбачено, що аналогічний алгоритм застосовується, зокрема, при виконанні вимог абзацу
третього пункту 29 Порядку, тобто для забезпечення застосування до суми страхової виплати як обмеження двократним розміром мінімальної заробітної плати, так і забезпечення її розміру в розрахунку на місяць не меншому
за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Звертаємо увагу, що Закон та Порядок не містять уточнень щодо суми допомоги у розрахунку на місяць в
залежності від режиму роботи застрахованої особи. Таким чином, особі, яка працює на умовах неповного робочого часу, допомога по вагітності та пологах обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачено єдиний внесок, але така допомога в розрахунку на місяць має бути не меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений у місяці настання страхового випадку.
Отже, якщо нарахована сума допомоги у розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної
плати (у прикладі, наведеному у листі, це червень), то необхідно здійснити у цьому місяці доплату до зазначеної
суми та відповідно збільшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах.
Директор Департаменту
соціального страхування та партнерства

О. Савенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 5 червня 2015 р. № 297/13/116-15

Щодо застосування Класифікатора професій та отримання дозволу
на застосування праці іноземців
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення і повідомляється.
1. Розширення чи уточнення назв посад, професій або професійних назв робіт за допомогою приміток 1 та 2
Додатка В до Класифікатора професій є прерогативою роботодавця, наприклад, для внутрішнього використання
термінів та слів, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності тощо.
2. Застосування приміток 1 і 2 Додатка 2 до Класифікатора професій не обмежується ніякими пільговими
переліками, складністю робіт тощо. Єдиною вимогою до розширення чи уточнення назви посади або професії є
дотримання норм і положень Класифікатора професій.
3. Так, за необхідності доречно розширювати назву посади (професії) з метою уточнення трудових функцій
працівника, розширення його сфери діяльності та повноважень. Прямого зв’язку розширення назв посад (професій) із розширенням заробітної плати не існує, тобто все залежить від мети та конкретної ситуації на підприємстві.
4. Відповідно до пункту 5 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р.
№ 437, для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що дає право роботодавцю протягом визначеного строку застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для
отримання дозволу подає територіальному органу інформацію про попит на робочу силу (вакансії). На підставі
зазначеної інформації здійснюється сприяння у працевлаштуванні громадян України.
Подання звіту за формою № 3-ПН про попит на робочу силу при продовженні дії дозволу не передбачено.
Директор Департаменту
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Відповідальність за порушення
законодавства про працю
Протягом кількох останніх років перевірки щодо дотримання вимог законодавства
про працю не належали до основних турбот роботодавців — адже через загальну
нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні на перший план виходили
більш нагальні проблеми. Але наразі заходи державного нагляду за дотриманням
законодавства про працю відновилися, так само як і активність відповідних контролюючих органів. Окрім того, в умовах поглиблення дефіциту державного бюджету
та посилення з боку держави фіскального тиску на ринок праці, все частішими
стають різноманітні перевірки, які переважно закінчуються накладенням штрафів,
що використовується не лише як справедливе покарання за недотримання чинного
законодавства та профілактика їх на майбутнє, а й як своєрідний спосіб заповнення
прогалин в бюджеті. Отож, з’ясуємо, які розміри штрафів можуть очікувати на роботодавця у разі недотримання законодавства про працю й на що слід у першу чергу
звертати увагу керівникам підприємств і працівникам відділу кадрів, аби не допускати порушень й, відповідно, уникнути зайвих витрат.

Можливі порушення та їх наслідки
Основою правового механізму застосування
до роботодавця фінансових санкцій за порушення законодавства про працю є, насамперед, ст. 265 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП), яка визначає загальні підстави
відповідальності за порушення законодавства
про працю. Так, особи, винні у цьому, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності. Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції
України, відповідальність за діяння, визнані
злочинами, адміністративними і дисциплінарними правопорушеннями, встановлюється виключно законами. Наприклад, дисциплінарна
відповідальність посадових осіб та інших працівників за порушення законодавства про працю полягає у застосуванні до них дисциплінарних стягнень. При цьому порядок і умови їх
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застосування регулюються нормами глави X
КЗпП «Трудова дисципліна».
Звісно, наслідки порушення трудового законодавства залежать від конкретного виду
порушення й можуть полягати, зокрема, у наступному:
— фінансові санкції, що застосовуються до
роботодавця й передбачені ст. 265 КЗпП, ст. 43
Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694),
ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067);
— адміністративна відповідальність, до
якої притягуються або відповідні посадові особи
роботодавця або ж він сам, якщо йдеться про
фізичну особу, за порушення, передбачені статтями 41 – 413 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП);
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— кримінальна відповідальність за порушення, передбачені статтями 172 – 175 Кримінального кодексу України (далі — КК);
— заборона, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації
машин, механізмів, устаткування, транспортних
та інших засобів праці, виконання певних робіт,
застосування нових небезпечних речовин, реалізації продукції, до усунення порушень, які
створюють загрозу життю працюючих, згідно зі
ст. 39 Закону № 2694;
— анулювання дозволу на виконання робіт
підвищеної небезпеки або експлуатацію (застосування) устаткування підвищеної небезпеки згідно зі ст. 21 Закону № 2694;
— анулювання дозволу на застосування
праці іноземця або особи без громадянства в
разі встановлення факту застосування праці іноземця чи особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що зазначені в дозволі, або іншим
роботодавцем, згідно з п. 25 Порядку видачі,
продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) від 27 травня
2013 р. № 437.

Фінансові санкції
Відповідно до ст. 265 КЗпП, юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
— фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору
(контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, установлений на
підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати
(далі — мзп), встановленої законом на момент
виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення (наразі мзп ста-
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новить 1 450 грн, отже сума штрафу складатиме 43 500 грн);
— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю,
більш як за один місяць, виплата їх не в повному
обсязі — у трикратному розмірі мзп, встановленої законом на момент виявлення порушення
(тобто сума штрафу становитиме 4 350 грн);
— недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці — у десятикратному
розмірі мзп, встановленої законом на момент
виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення (сума штрафу
складатиме 14 500 грн);
— недотримання встановлених законом
гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених
законами України «Про військовий обов’язок
і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-XII, «Про альтернативну (невійськову)
службу» від 12 грудня 1991 р. № 1975-XII, «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від
21 жовтня 1993 р. № 3543-XII, — у десятикратному розмірі мзп, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (сума
штрафу становитиме 14 500 грн);
— порушення інших вимог трудового законодавства, крім наведених вище — у розмірі
мзп (сума штрафу — 1 450 грн).

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю (ч. 7 ст. 265
КЗпП).

Види порушення законодавства про зайнятість населення та відповідні розміри штрафів
наведено у Таблиці.

Адміністративна відповідальність
За порушення законодавства про працю та
охорону праці винні особи можуть також бути
притягнені й до адміністративної відповідальності. При цьому норми, які встановлюють таку
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Таблиця
Вид порушення
Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу громадян, які
мають додаткові гарантії у працевлаштуванні у випадку невиконання роботодавцем квоти для їх працевлаштування (ч. 2
ст. 53 Закону № 5067)
Прийняття на роботу іноземців* без дозволу (ч. 5 ст. 53 Закону № 5067)
Прийняття на роботу іноземців* на інших умовах, ніж ті, що
передбачені дозволом, або прийняття їх на роботу іншим роботодавцем (ч. 5 ст. 53 Закону № 5067)
Неподання або порушення установленого порядку подання
інформації про заплановане масове вивільнення працівників
(ч. 6 ст. 53 Закону № 5067)

Розмір штрафу
Двократний розмір мнз, встановленої на момент виявлення
порушення (наразі це 2 900 грн)

За кожну особу 20-кратний розмір мнз, встановленої на момент виявлення порушення (29 000 грн)
За кожну особу десятикратний розмір мнз, встановленої на
момент виявлення порушення (14 500 грн)
Чотирикратний розмір мнз, встановленої на момент виявлення порушення (5 800 грн)

__________________________
*Або осіб без громадянства й осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця.

відповідальність, містяться як у КУпАП, так і в
окремих законах.
Так, згідно зі ст. 41 КУпАП порушення встановлених строків виплати заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші
порушення вимог законодавства про працю
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності та громадян –
суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі
від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг). Оскільки наразі
нмдг складає 17 грн, то, відповідно сума штрафу становитиме від 510 до 1 700 грн. Між тим
порушення вимог законодавчих та інших
нормативних актів про охорону праці тягне
за собою накладення штрафу на працівників у
розмірі від 4 до 10 нмдг (тобто від 68 до 170 грн),
а на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності —
від 20 до 40 нмдг (від 340 до 680 грн).
Окрім цього, роботодавець має пам’ятати, що
відповідно до ст. 411 КУпАП ухилення осіб, які
представляють сторони колективних переговорів, від участі в цих переговорах з метою
укладення, зміни чи доповнення колективного
договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з
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представників сторін чи примирних комісій у
встановлений сторонами переговорів строк тягне за собою накладення штрафу від 3 до 10 нмдг
(тобто від 51 до 170 грн). При цьому в ст. 412
КУпАП вказано, що порушення або невиконання зобов’язань, передбачених у колективному
договорі, угоді, особами, які представляють
його сторони, чи представниками трудового колективу тягне за собою накладення штрафу від
50 до 100 нмдг (від 850 до 1 700 грн). А згідно зі
ст. 413 КУпАП, ненадання особами, які є представниками сторін колективних переговорів і колективних договорів, угод, представниками трудових колективів інформації,
необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 1 до 5 нмдг (від
17 до 85 грн).
Варто також вказати, що у КУпАП окремо
встановлюється адміністративна відповідальність за недодержання норм охорони праці,
пов’язаних з встановленням додаткових вимог
як у низці спеціальних сфер охорони праці, так і
в деяких галузях народного господарства. Так,
відповідно до ст. 42 КУпАП порушення санітарних норм тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб у розмірі від 6 до 25 нмдг (від 102
до 425 грн). Відповідно до ст. 175 КУпАП порушення встановлених законодавством вимог
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пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за
призначенням тягне за собою попередження
або накладення штрафу на громадян від 0,5 до
7 нмдг (від 8 грн 50 коп. до 119 грн) і на посадових осіб — від 2 до 10 нмдг (від 34 до 170 грн).
Згідно зі ст. 1881 КУпАП невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття і звільнення працівників з роботи,
розпорядження виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації, рішення служби в справах неповнолітніх чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких
відповідно до законодавства покладено на ці
органи, тягне за собою накладення штрафу в
розмірі від 5 до 8 нмдг (від 85 до 136 грн). Крім
цього, невиконання посадовою особою, яка
користується правом приймати на роботу
і звільняти з роботи, фізичною особою, яка
використовує найману працю, нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання до Фонду соціального захисту
інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів тягнуть за собою накладення
штрафу від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн).
Також у КУпАП передбачено ще накладення
безлічі штрафів за невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб
різних державних органів та установ.
Окремо слід звернути увагу на ч. 2 ст. 24
КЗпП, яка покладає на громадянина обов’язок
при прийнятті на роботу подати паспорт або
інший документ, що посвідчує особу. Водночас, на роботодавця побічно покладається публічно-правовий обов’язок вимагати пред’явлення паспорта. Невиконання посадовими
особами підприємств цього обов’язку, тобто
прийняття на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами тягне за
собою, відповідно до ст. 200 КУпАП, адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в
розмірі від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн). Штраф
у розмірі від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн)
застосовується за аналогічне порушення, допущене посадовою особою повторно протягом
одного року після застосування до неї заходів
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адміністративного стягнення за таке ж порушення.
Зауважимо, що справи про вчинення перелічених вище адміністративних правопорушень,
залежно від типу правопорушення, можуть розглядатися адміністративними комісіями при
виконавчих органах міських, селищних і сільських рад; суддями районних (міських) судів;
органами державного пожежного нагляду; органами спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю; органами
спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади з нагляду за охороною праці, органами,
установами та закладами державної санітарноепідеміологічної служби; органами спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів
України; органами внутрішніх справ (від їх імені справи розглядають начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх
справ; органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Між тим зазначені
органи розглядають справи про адміністративні правопорушення на основі протоколів про
адміністративні правопорушення, які складаються уповноваженими на це посадовими
особами.
Відповідно до ст. 43 Закону № 2694 за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці
юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю,
притягуються органами державного нагляду за
охороною праці до сплати штрафу в порядку,
встановленому законом. Максимальний розмір
штрафу не може перевищувати 5% місячного
фонду заробітної плати юридичної чи фізичної
особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю. Несплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю,
штрафу тягне за собою нарахування на суму
штрафу пені у розмірі 120% річних облікової
ставки, встановленої Національним банком
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України, що діяла в період такої несплати, за
кожний день прострочення.

Кримінальна відповідальність
Окремо слід звернути увагу, що за порушення
законодавства про працю може очікувати й
кримінальна відповідальність.
Зокрема, у ст. 172 КК за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів,
а також інші грубі порушення законодавства
про працю передбачено покарання у вигляді
штрафу або позбавлення права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю. Якщо
ж порушення вчинено повторно або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька,
матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, може
бути застосоване покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на
строк до шести місяців.
Кримінальна відповідальність за грубе порушення угоди про працю роботодавцем (його
уповноваженою особою) шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання
роботи, не обумовленої угодою, встановлюється
ст. 173 КК. Крім випадків, коли правопорушення вчинене стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, найсуворішим покаранням, яке передбачає
ця стаття, є обмеження волі на строк до двох
років. Менш суворими видами покарання, які
може застосувати суд як альтернативу обмеженню волі, є штраф, позбавлення права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до п’яти років або арешт на строк до
шести місяців.
У ст. 175 КК згадується безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства,
установи або організації незалежно від форми
власності чи громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності. Найсуворішим покаранням, передбаченим цією статтею, є позбавлення волі на строк до двох років, а в разі, якщо
діяння вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, — до п’яти років (альтернативними
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видами покарання, які може призначити суд, є
штраф, виправні роботи, обмеження волі). Також застосовується додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

Процедура
накладення штрафів
Однак не будемо вдаватися у подробиці процесу притягнення до кримінальної відповідальності, сподіваючись, що до цього справа на більшості підприємств таки не дійде, а зосередимо
увагу на більш актуальному питанню щодо механізму накладення на роботодавця штрафів,
який викладено у Порядку накладення штрафів
за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою
КМУ від 17 липня 2013 р. № 509 (далі — Порядок № 509), в який було внесено зміни та доповнення постановою КМУ від 3 лютого 2016 р.
№ 55 (далі — Постанова № 55).
Як відомо, штрафи можуть бути накладені на
підставі рішення суду про оформлення трудових
відносин з працівником і акта про виявлення
ознак порушення законодавства про працю. Вищезгадана Постанова № 55 внесла певні зміни
до Порядку № 509 — зокрема, у документі було
уточнено, що Порядок № 509 визначає механізм
накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених ч. 2 ст. 265 КЗпП і частинами 2 – 7 ст. 53
Закону № 5067(раніше було лише за порушення, передбачені у ст. 53 Закону № 5067, без згадки про КЗпП).
Штрафи накладаються Головою Держпраці
України, його заступниками, начальниками
управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції),
начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками (далі — уповноважені посадові особи). Документ доповнено нормою,
згідно з якою штрафи можуть бути накладені
також на підставі:
— рішення суду про оформлення трудових
відносин з працівником, який виконував роботу
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без укладення трудового договору, і встановлення періоду такої роботи або роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного
виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, в установі, організації;
— акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак
порушення законодавства про працю та/або
зайнятості населення, складеного посадовою
особою Держпраці України або територіального
органу Держпраці України.
Слід нагадати, що донедавна такі штрафи
залишалися всього лише задекларованими у
трудовому законодавстві. Головним чином це
було пов’язано з приписом ч. 4 ст. 265 КЗпП, де
йшлося, що штрафи, зазначені в ч. 2 цієї статті,
накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками, начальниками територіальних органів Держпраці та їх
заступниками в порядку, установленому КМУ,
який нарешті було приведено у відповідність з
10 лютого 2016 р., коли набула чинності згадана вище Постанова № 55. Вона внесла необхідні уточнення щодо накладення штрафів за порушення трудового законодавства до вже
існуючого урядового порядку про накладення
штрафів за порушення законодавства про зайнятість.
Зауважимо, що у загальному випадку роботодавця можуть притягнути до відповідальності за порушення трудового законодавства
за результатами перевірки Держпраці на підставі акта перевірки, в якому й зафіксовано
виявлені правопорушення. Тобто має бути
складено акт, в якому відображено порушення
трудового законодавства. Згідно з п. 3 та п. 4
Порядку № 509 , уповноважена посадова особа
не пізніше ніж через 10 днів з дати складання
акта приймає рішення щодо розгляду справи
про накладення штрафу, яка розглядається у
п’ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд. У разі надходження від
суб’єкта господарювання або роботодавця
щодо якого порушено справу, обґрунтованого
клопотання про відкладення її розгляду, строк
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розгляду справи може бути продовжений Головою Держпраці, його заступниками, але не
більше ніж на 10 днів.
У п. 6 Порядку № 509 вказано, що про розгляд справи Держпраці та її територіальні органи письмово повідомляють суб’єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за
п’ять днів до дати розгляду рекомендованим
листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх
представникам, про що на копії повідомлення,
яка залишається в Держпраці чи її територіальному органі, робиться відповідна позначка,
засвідчена підписом такого представника.
Справа розглядається за участю представника
суб’єкта господарювання або роботодавця,
щодо якого її порушено. Її може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли
його поінформовано відповідно до п. 6 Порядку № 509 і від нього не надійшло обґрунтоване
клопотання про відкладення її розгляду. Сам
розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи, яка її розглядає, роз’яснюючи особам, які беруть участь
у розгляді справи, їхні права і обов’язки. Під
час розгляду справи заслуховуються особи,
які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішується питання щодо
задоволення клопотання (п. 8 Порядку № 509).
За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта, зазначеного у п. 3 Порядку № 509, приймає відповідне
рішення.
Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Міністерством соціальної політики
України (її затверджено наказом Мінсоцполітики від 2 лютого 2016 р. № 67), один з яких залишається у Держпраці або її територіальному органі, другий — надсилається протягом трьох
днів суб’єктові господарювання або роботодавцю щодо якого прийнято постанову, або видається його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом
такого представника. У разі надсилання примірника постанови поштою у матеріалах справи
робиться відповідна позначка.
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Згідно з п. 9 Порядку № 509, власник має
сплатити штраф протягом одного місяця з дня
прийняття постанови про його накладення,
про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють Держпраці чи її територіальний орган.
Слід зауважити, що роботодавець може оскаржити постанову про накладення штрафу в судовому порядку.
При цьому, штрафи, які не сплачені в добровільному порядку, стягуються (п. 11 Порядку
№ 509):
— у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, переданих їм територіальними органами Держпраці;
— у судовому порядку територіальними органами Держпраці;
— органами державної виконавчої служби
(щодо штрафів, передбачених ч. 2 ст. 265 КЗпП).
Орган стягнення залежить від виду штрафу.
Раніше стягненням займалися тільки територіальні органи Держпраці й Держслужби зайнятості. Порядок взаємодії територіальних органів
Держпраці та регіональних центрів зайнятості
визначається Мінсоцполітики. Варто пам’ятати,
що Держпраці та її територіальні органи ведуть
облік справ, прийнятих за результатами їх розгляду рішень та відомостей про сплачені у добровільному порядку штрафи.
Слід звернути увагу, що без проведення перевірки Держпраці штрафи згідно зі ст. 265
КЗпП можуть накладатися на роботодавця на
підставі рішення суду. При цьому рішення суду
має стосуватися оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без
укладення трудового договору, установлення
періоду такої роботи або роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи на умовах повного робочого
часу, встановленого на підприємстві. Про це
йдеться в ч. 5 ст. 265 КЗпП і п. 2 Порядку № 509.
Наприклад, якщо працівник самостійно звернувся до суду за захистом своїх трудових прав,
а судова інстанція прийняла рішення про
оформлення трудових відносин і встановила
період роботи, чим підтвердила факт правопо-
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рушення. У такому випадку штраф може бути
накладено без проведення перевірки на підставі рішення суду. Окрім цього, суд прийме також
рішення про нарахування та виплату такому
працівнику заробітної плати в розмірі не нижче
середньої зарплати за відповідним видом економічної діяльності в регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої
зарплати, а також про нарахування та сплату
податку на доходи фізичних осіб і суми єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період
роботи (ст. 235 КЗпП).
Якщо ж роботодавець добровільно не сплатить такий штраф, в такому разі орган державної виконавчої служби має забезпечити виконання постанови Держпраці щодо сплати штрафу
роботодавцем (ч. 6 ст. 265 КЗпП), підключившись до процесу стягнення штрафів. Слід зауважити, що сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю, на що
вказує ч. 7 ст. 265 КЗпП. Тобто, незважаючи на
сплачений штраф, роботодавець зобов’язаний
ліквідувати недоліки.
Варто нагадати, що такі штрафи не належать до адміністративно-господарських санкцій, тому на них не поширюється правило
стягнення адміністративно-господарських
санкцій, установлене ст. 250 Господарського
кодексу України. Відповідно, стягнення цих
штрафів не обмежується стандартними для
адміністративно-господарських санкцій «протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але
не пізніше ніж через рік з дня порушення». Тобто для спеціалістів Держпраці при виявленні
правопорушення з боку роботодавця, «перешкодою» для накладення штрафу не може бути
строк, що сплинув, з дати вчинення правопорушення та/або дати його виявлення.
На останок зазначимо, що розмір штрафу в
усіх випадках прив’язаний до розміру мінімальної зарплати, установленого на момент виявлення правопорушення. Виняток становить
тільки абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП, де розмір штрафу
за порушення інших вимог законодавства про
працю прив’язаний до мінімальної зарплати
без прив’язки до її розміру на дату виявлення
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порушення. Однак органи Держпраці і в цьому
випадку пов’язуватимуть їх з розміром мінімальної зарплати, установленим законодавством на дату виявлення порушення. У разі ж,
якщо мова йде про «старі» порушення, тобто до
1 січня 2015 р., то в цьому випадку штрафні
санкції до роботодавця не застосовуються,
оскільки до зазначеної дати їх зовсім не існувало. Однак, це стосується лише разових порушень. Тому якщо мова йде про триваючі порушення трудового законодавства, які розпочалися ще до 01.01.2015 р., але тривають і
виявлені після цієї дати, то в цьому випадку роботодавець буде нести відповідальність згідно із
законодавством, що діє на момент виявлення
порушення. Тобто в цьому випадку його можуть

оштрафувати відповідно до ст. 265 КЗпП, а розмір штрафу залежатиме від розміру мінімальної зарплати, установленого на момент виявлення порушення, застосувавши вище згаданий
Порядок № 509.
Отже, як бачимо, питання накладення штрафів на роботодавця достатньо складне й керівникам, кадровикам та юристам підприємства
слід зважати на відповідні норми адміністративного, кримінального і трудового права й намагатися не допускати наявності підстав для застосування фінансових санкцій та притягнення до
відповідальності за порушення законодавства
про працю.
Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

РЕКЛАМА
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Робочий час:
правильно визначаємо
і класифікуємо
Деякі види відпочинку включаються у робочий час (наприклад, фактичний відпочинок під час технологічних перерв), а деякі — ні (зокрема, обідня перерва). Проте
поняття «робочий час» використовується не тільки тоді, коли слід вирішувати питання щодо раціонального розподілу часу персоналу підприємства безпосередньо на
працю і на відпочинок (детальну інформацію щодо режиму праці та відпочинку ви
можете знайти у № 12 (120) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік). Іншою
важливою сферою, де застосовується така категорія, як «робочий час», є нормування праці, що сприяє найбільш ефективній організації виробництва на конкретному
підприємстві, визначенню найоптимальнішої чисельності його персоналу та встановленню справедливої оплати праці залежно від фактичної кваліфікації працівників.
Саме для цілей нормування праці дуже важливо добре розуміти поняття робочого
часу, а також правильно його структурувати та класифікувати. Отож, наразі ознайомимося із зазначеними питаннями, а також з’ясуємо, навіщо саме кадровикам слід
з ними бути добре обізнаними.

Для чого кадровику знання
з вимірювання і нормування
робочого часу
Зазвичай, на великих підприємствах на кадровиків досить рідко покладають додаткові
обов’язки з безпосереднього проведення робіт
щодо вимірювання витрат й розроблення норм
використання робочого часу та оформлення
відповідної документації. І якщо звернутися до
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, зокрема до його випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для
всіх видів економічної діяльності», то можна
побачити, що зазначені обов’язки більш притаманні таким професійним категоріям, як:
 «Начальник відділу організації праці та
заробітної плати» (код за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 1232), який, зокрема, керує проведенням робіт з вивчення
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трудових процесів і аналізу організації та умов
праці на підприємстві й виявлення резервів
зростання продуктивності праці, займається
розробленням заходів щодо вдосконалення
розподілу праці, поліпшення використання робочого часу, атестації та раціоналізації робочих
місць, прийомів і методів праці, скорочення застосування важкої фізичної праці й створення
сприятливих умов для роботи, а також організовує роботу з нормування праці;
 «Економіст з праці» (код КП — 2412.2),
який, серед іншого, бере участь у складанні планів соціального розвитку колективу підприємства, розробленні та здійсненні заходів щодо
зміцнення трудової дисципліни, скорочення
плинності кадрів, посилення контролю за використанням робочого часу і дотриманням правил
внутрішнього трудового розпорядку;
 «Інженер з нормування праці» (код КП —
2412.2), який, зокрема, розроблює та впроваджує
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науково обґрунтовані норми трудових витрат з
різних видів робіт, що виконуються на підприємстві, на основі міжгалузевих, галузевих та інших
прогресивних нормативів з праці з урахуванням
психофізіологічних і соціально-економічних факторів, а також місцеві норми, розраховані на підставі технічних даних про продуктивність устаткування та результатів аналізу витрат робочого
часу із застосуванням найбільш продуктивних
прийомів і методів праці.
Разом з тим, на середніх та малих підприємствах, які не можуть собі дозволити наймати
окремих спеціалістів з питань нормування праці, відповідні обов’язки покладають саме на кадровиків, бо вони передбачені в їх кваліфікаційних характеристиках, наприклад:
 «Директор з кадрових питань та побуту»
(код КП — 1232) має, серед іншого, забезпечувати організацію та координацію проведення
досліджень щодо створення нормативно-методичної бази управління персоналом, вивчення й
узагальнення передового досвіду в сфері нормування і організації праці, оцінки персоналу,
профорієнтації та профвідбору, практичного
впровадження методичних та нормативних
розробок;
 «Начальник відділу кадрів» (код КП —
1232) повинен, зокрема, організовувати табельний облік, слідкувати за вчасним складанням і
виконанням графіка відпусток, контролювати
дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розробляти заходи
щодо поліпшення трудової дисципліни й зниження витрат робочого часу та впроваджувати
їх на підприємстві.
Передбачені відповідні обов’язки і для фахівців інших професійних спеціалізацій, які також
можу бути у складі служб з управління персоналом підприємства, приміром:
 «Психолог» (код КП — 2445.2), який, серед
іншого, бере участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці
(організації робочого часу, облаштуванні робочих місць) з урахуванням технологічних факторів і ергономічних вимог;
 «Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (код КП —
16

2442.2), який також бере участь у врегулюванні
змін в організації виробництва, нормуванні праці, заробітної плати, встановленні гарантій, компенсацій і пільг, участі трудового колективу,
окремих груп працівників та їх представників у
формуванні, розподіленні й використанні прибутку, режиму роботи, умов і охорони праці,
соціально-побутового обслуговування працівників підприємства та інших питань, які виникають у процесі діяльності підприємства.
Як вже було зазначено, на відносно великих
підприємствах з достатньо вузькою спеціалізацією його працівників, відповідні питання щодо
використання робочого часу та його нормування набагато менше стосуються безпосередньо
кадровиків, ніж на підприємствах з обмеженим
штатом і чисельністю персоналу та ширшою
професійною спеціалізацією. Але навіть і на великих підприємствах відповідні питання можуть певним чином «зачіпати» кадровиків під
час розробки штатного розпису та визначення
необхідної чисельності працівників певних професійних категорій на підставі відповідних норм
праці. Крім того, кадровикам досить часто доводиться брати участь у вирішенні різних трудових спорів, які іноді пов’язані з незадоволенням
працівників існуючими нормами праці або їх
змінами, замалою чисельністю працівників,
яким керівництво підприємства доручає виконувати занадто великі обсяги робіт в обмежені
строки, тощо.
У будь-якому випадку в умовах існуючих наразі масових фінансових ускладнень, для яких
характерні різні методи «оптимізації персоналу», в тому числі й за рахунок працівників служб
по роботі з персоналом, для кожного кадровика
буде корисно опанувати знання із суміжних спеціальностей, що, зокрема, підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку праці.

Поняття робочого часу в різних
нормативно-правових актах
Окремі питання робочого часу детально викладені в різних статтях глави 4 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП), хоча саме
визначення поняття «робочого часу» у КЗпП
відсутнє. Разом з тим, воно наведено у ст. 129
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проекту Трудового кодексу України (реєстр.
№ 1658 (доопрацьований), далі — ТК), згідно з
якою: робочий час — це час, протягом якого
працівник відповідно до правил внутрішнього
трудового розпорядку і умов трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки.
До складу робочого часу включається час
виконання працівником трудових обов’язків,
підготовчо-завершальний період (час отримання трудового завдання, матеріалів та інструментів, товарів, ознайомлення з технічною документацією, відповідно до якої повинна виконуватися робота, час підготовки і прибирання
робочого місця, здавання готової продукції
тощо), час перерв для внутрішньозмінного відпочинку, задоволення особистих потреб, обігрівання тощо.
Крім того, відповідно до трудового законодавства до робочого часу можуть включатися інші
періоди часу — наприклад, у колективному чи
трудовому договорі можна зазначити, що до
складу робочого часу включається й час (повністю або частково), протягом якого працівник
знаходиться поза місцем виконання трудових
обов’язків у режимі готовності стати до виконання трудових обов’язків.
А от час, необхідний для прибуття працівника до місця виконання трудових обов’язків, до
робочого часу не включається (крім випадків,
якщо виконання трудових обов’язків передбачає
пересування від одного об’єкта до іншого).
Також визначення поняття робочого часу міститься й у низці інших нормативно-правових
актів, переважно галузевого характеру, наприклад:
— робочий час, установлений для органів доходів і зборів — це тривалість робочого дня та
режим роботи, встановлені відповідно до законодавства України про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку й графіками
змінності для органів доходів і зборів (п. 1.2. Порядку справляння плати за виконання митних
формальностей органами доходів і зборів поза
місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів
України від 16 грудня 2013 р. № 804);
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— робочий час — це час, протягом якого екіпаж повітряного судна зобов’язаний виконувати
роботу, визначену трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку (розділ 3 Правил організації та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві,
затверджених наказом Міністерства транспорту
та зв’язку України від 22 грудня 2006 р. № 1179);
— робочий час — це час, пов’язаний з виробничою діяльністю і який вимірюється впродовж
визначеного обстежуваного періоду (розділ «Визначення термінів» Методологічних положень
щодо класифікації та аналізу економічної активності населення, затверджених наказом
Державного комітету статистики України від
19 січня 2011 р. № 12).
Зауважимо, що згадані у ТК визначення понять, структури і складових робочого часу, насамперед, пов’язані з питаннями трудової дисципліни та оплати праці. Тобто протягом усього
періоду робочого часу працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового
розпорядку свого підприємства і, як правило,
весь зазначений період підлягає відповідній
оплаті роботодавцем.
Разом з тим, для цілей нормування праці й
технологій окремих виробництв визначення поняття робочого часу та його складових можуть
дещо відрізнятися від наведених, особливо на
малих підприємствах та/або для окремих професійних категорій робітників. Наприклад, на
великому підприємстві із значним ступенем
професійної спеціалізації його працівників, токар протягом усього свого робочого часу (у період виконання трудових обов’язків) може бути
зайнятий виключно виконанням своїх безпосередніх професійних завдань, тобто токарною
обробкою деталей. У цьому випадку «законодавчі» елементи робочого часу можуть практично співпадати з елементами робочого часу відповідно до технологічної документації та норм
праці для токарних робіт.
Водночас, на невеликому підприємстві з більш
широкою спеціалізацією його працівників та
«гнучкістю» виробництва, аналогічний токар
протягом свого робочого часу (періоду виконання трудових обов’язків) може певний час
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здійснювати токарну обробку деталей, а в інші
періоди, якщо це не суперечить трудовому законодавству, виконувати деякі інші додаткові
роботи, які безпосередньо не пов’язані з його
професійними завданнями (тобто токарною обробкою деталей на верстаті). Так, йому може
бути доручено допомогти прибрати робоче місце іншого, більш кваліфікованого працівника,
аби продовжити час роботи останнього на токарному верстаті або іншому, приміром, деревообробному. Зрозуміло, що у цьому випадку
фактичні витрати робочого часу на прибирання робочого місця у кожного з працівників будуть значно відрізнятися від відповідних «нормованих витрат» робочого часу на прибирання
робочих місць, передбачених для токарних та
деревообробних робіт. Також, у зазначеному
випадку, токар, якому було доручено допомогти прибрати інше робоче місце, буде мати право на оплату своєї праці за весь період роботи
(наприклад, 8 годин), а не тільки за робочий
час виконання своїх «вузьких» (токарних) професійних обов’язків (наприклад, 7 годин).

Мета класифікації робочого часу
Конкретний склад робочого часу за змістом,
тривалістю та порядком чергування його елементів може бути різним залежно від конкретного виду операції (операцій), на виконання
якої (яких) він витрачається. Під час дослідження робочого часу на практиці або в наукових цілях (наприклад, для організації та/або нормування робочого часу) переважно використовують такі поняття для елементів робочого часу,
як витрати робочого часу, які можна відповідним чином систематизувати та класифікувати.
Зокрема, класифікація елементів робочого
часу дозволяє:
— вивчати використання робочого часу за
призначенням;
— встановлювати причини втрат робочого
часу;
— визначати ступінь необхідності та доцільності окремих видів витрат робочого часу;
— диференціювати елементи робочого часу,
що входять до складу норм часу, та правильно
розробляти ці самі норми.
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Зауважимо, що у процесі виробництва робота
працівника переважно поєднується з роботою
відповідного устаткування (машин, механізмів
тощо), тому на практиці під час нормування
робочого часу його витрати класифікують:
— за витратами робочого часу виконавця
(працівника);
— за часом використання устаткування.

Загальна класифікація
робочого часу за його витратами
Згідно з «класичною» класифікацією за витратами робочого часу виконавця, робочий час
працівника складається, насамперед, з:
— часу роботи (час безпосередньо праці
або період, протягом якого працівник виконує
певні виробничі операції);
— часу перерв (період, протягом якого працівник не бере участь в роботі).
Зазначені складові, у свою чергу, далі розподіляються на окремі ще більш детальні елементи, зокрема:
Час роботи складається з:
 часу виконання виробничого завдання,
який включає:
— підготовчий час, що витрачається працівником на підготовку себе і засобів виробництва до
виконання виробничого завдання (він не залежить від обсягу роботи (розміру партії виробів)
та витрачається на отримання виробничого завдання, ознайомлення з кресленнями, підготовку
пристосувань для виконання роботи тощо);
— оперативний час, який витрачається на виконання виробничої операції та повторюється з
кожною новою одиницею або певним обсягом
продукції. У свою чергу оперативний час складається з основного (технологічного) часу, що
витрачається безпосередньо на зміну предмету
праці, виконання технологічних операцій і переміщення предмету праці (обробка деталі на
верстаті, закручування гайок при збірці, виїмка
ґрунту тощо) й допоміжного часу, який витрачається на здійснення працівником допоміжних
прийомів праці, необхідних для виконання
основної роботи (завантаження машини сировиною; вивантаження і знімання виробленої
продукції; установка та встановлення деталей,

№ 15 (123), 1 серпня 2016

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

інструменту й пристосувань заново; переміщення працівника, пов’язані з виконанням операції
тощо);
 часу обслуговування робочого місця, що
витрачається для забезпечення продуктивної
роботи протягом зміни або іншого робочого періоду та складається з:
— часу технічного обслуговування, який витрачається на догляд за робочим місцем, устаткуванням та інструментом, необхідним для виконання конкретного завдання (витрати часу на
заточування і заміну зношеного інструменту,
регулювання устаткування у процесі роботи,
прибирання відходів виробництва, чищення,
змазування устаткування тощо);
— часу організаційного обслуговування, що
витрачається на підтримку робочого місця в робочому стані протягом зміни і не залежить від
особливостей конкретної операції (прийом та
здача зміни, розкладка й прибирання інструменту, переміщення в межах робочого місця тари із
заготівками або готовими виробами тощо);
 часу роботи, не передбаченого виробничими завданнями, який витрачається на виконання:
— випадкової роботи (зокрема, робота, що не
передбачена виробничим завданням, але викликана виробничою необхідністю, приміром,
участь працівника в ремонті устаткування, виправлення браку тощо);
— непродуктивної роботи (наприклад, пошук/доставка матеріалів, інструментів, пристосувань тощо, якщо це своєчасно не було зроблено спеціально призначеними для цього іншими
працівниками).
Час перерв складається з:
 часу регламентованих перерв, який, у
свою чергу, включає:
— час перерв у роботі, обумовлених технологією і організацією виробничого процесу;
— час на відпочинок і особисті потреби (передбачені діючими на підприємстві нормами й
розпорядком робочого дня);
 часу нерегламентованих перерв, що
включає:
— перерви в роботі, які викликані порушенням
нормального перебігу виробничого процесу (про-
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стої устаткування й працівників через очікування заготівок, документації, інструменту тощо, а
також наднормативний час перерв, обумовлених несинхронністю виробничого процесу);
— перерви в роботі, пов’язані з порушенням
трудової дисципліни (пізній початок і передчасне закінчення роботи, наднормативний час відпочинку тощо).

Інші підходи до класифікації
Крім того, залежно від специфіки виробництва, зокрема, технологічного процесу, можливі
й інші підходи до класифікації робочого часу та
його елементів. Наприклад, якщо розглядати
час роботи з точки зору характеру зайнятості
працівника під час виконання певних операцій,
то його можна розподілити на:
 час безпосередньої роботи, який витрачається безпосередньо на дії з предметом праці,
на підготовку до роботи і обслуговування устаткування та робочого місця;
 час переходів, що витрачається на переходи від одного верстата (агрегату) до іншого при
багатоверстатному (багатоагрегатному) обслуговуванні;
 час нагляду за роботою устаткування
і ходом технологічного процесу (переважно
у машинних і апаратурних процесах), який,
у свою чергу, може розподілятися на:
— час активного нагляду, коли працівник
стежить за роботою устаткування або перебігом
процесу, аби переконатися в тому, що процес
протікає нормально, і не вимагає втручання
(нагляд за характером зміни температури, тиску, роботою механізмів) — працівник у цей час
не виконує якісь «ручні» роботи, але його присутність на робочому місці необхідна;
— час пасивного нагляду, коли немає необхідності постійно стежити за роботою устаткування або ходом процесу, а тому працівник спостерігає за ними у періоди відсутності в нього
безпосередньої роботи (необхідності виконувати якісь дії, функції у ході певної операції). Фактично, це вільний внутрішньо-операційний час
і можливість його зменшення є істотним резервом підвищення продуктивності праці на
машинних, автоматизованих й апаратурних
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процесах шляхом впровадження багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування.
Також, коли є можливість, час пасивного нагляду повинен використовуватися для виконання
простих функцій (розкладка інструменту, прибирання робочого місця тощо), виконання яких
припиняється, якщо вимагається втручання
працівника у перебіг виробничого процесу.

Класифікація за часом
використання устаткування
При класифікації витрат робочого часу за часом використання устаткування також виділяють час роботи і час перерв. Зокрема:
 час роботи включає:
— час роботи устаткування за участю працівників;
— час роботи устаткування без участі працівників.
 час перерв складається з:
— регламентованих перерв:
— під час обслуговування устаткування;
— в очікуванні обслуговування устаткування,
далі розподіляється на перерви з організаційнотехнічних причин та перерви у зв’язку з відпочинком і особистими потребами працівників;
— нерегламентованих перерв:
— з організаційно-технічних причин;
— внаслідок порушення трудової дисципліни.
Ця класифікація дозволяє аналізувати характер використання устаткування і виявляти ступінь його екстенсивного завантаження.

Показники ефективності
Різні елементи робочого часу можуть використовуватися як для розрахунку норм робочого часу, так і для визначення (підрахунку) різних показників ефективності використання
робочого часу. Так, основним і найважливішим
елементом робочого часу є оперативний час.
Організовуючи процес праці на кожному робочому місці, доцільно забезпечити збільшення
частки оперативного часу в загальному робочому часі за рахунок зменшення інших елементів
часу роботи і перерв. Зокрема, для цих цілей

можна використовувати коефіцієнт використання оперативного часу (також іноді його називають коефіцієнтом використання робочого
часу), який визначається як співвідношення
оперативного часу до тривалості зміни:
Топ
К= __________
Тзм
де К — коефіцієнт використання оперативного часу;
Топ — оперативний час;
Тзм — тривалість зміни.
Зрозуміло, що у наведеній формулі оперативний час та тривалість зміни мають розраховуватися в однакових одиницях — або годинах, або
хвилинах. Зазначений коефіцієнт завжди буде
менше одиниці, оскільки навіть при найраціональнішій організації праці необхідні деякі витрати
часу на підготовчі роботи, обслуговування робочого місця й регламентовані (мінімальні) перерви.
Коефіцієнт використання оперативного часу характеризує час, що витрачається на виготовлення
продукції (виконання виробничої операції), але не
відображає часу фактичної роботи працівника.
На додаток до цього коефіцієнта використання робочого часу також доцільно розраховувати
коефіцієнт завантаження працівника (коефіцієнт часу роботи працівника):
Тр
Тзм – Тпер
Кз = ________ = _____________________
Тзм
Тзм
де Кз — коефіцієнт завантаження працівника;
Тр — час роботи працівника протягом зміни;
Тзм — тривалість зміни;
Тпер — час перерв протягом зміни.
Коефіцієнт завантаження працівника показує,
яку частку часу зміни працівник використовує
саме для роботи (праці). Якщо коефіцієнт завантаження працівника значно перевищує коефіцієнт використання оперативного часу, це, як правило, свідчить про недоліки в організації праці.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

У наступному номері ви зможете ознайомитися з різними методами вимірювання робочого часу,
аби обрати з них найоптимальніший саме для вашого підприємства
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Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 р. за № 647/28777

Видавник:
Національне агентство
України з питань державної
служби

Набув чинності:
24 травня 2016 року

Остання редакція:
6 квітня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б»
і «В», в якому встановлено
процедуру розробки та затвердження таких спецвимог,
а також наведено перелік
компетенцій, що можуть до
них включатися.

Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб,
які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»
Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII
«Про державну службу» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», що додається.
2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби
відповідно до розподілу обов’язків.
4. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу», але не раніше дня його офіційного
опублікування.
Голова

К. О. Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби
6 квітня 2016 р. № 72
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 р. за № 647/28777

ПОРЯДОК
визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують
на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»
1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення, розробки та затвердження спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»
(далі — спеціальні вимоги).
2. Спеціальні вимоги визначаються та затверджуються суб’єктом призначення на кожну
посаду державної служби категорій «Б» і «В» у державному органі.
3. У разі утворення нового державного органу, утворення в державному органі нової посади державної служби служба управління персоналом організовує розробку та визначення
спеціальних вимог до нових посад державної служби разом із безпосередніми керівниками
відповідних структурних підрозділів. У разі утворення нового державного органу розробка
та визначення спеціальних вимог може покладатися на інший структурний підрозділ до
утворення служби управління персоналом.
4. Для посад з однаковими посадовими обов’язками затверджуються однакові спеціальні вимоги.
5. Розробку та визначення спеціальних вимог забезпечують безпосередній керівник
структурного підрозділу та служба управління персоналом.
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З цією метою безпосередній керівник структурного підрозділу вносить службі управління персоналом
державного органу відповідні пропозиції, які повинні містити специфічні вимоги щодо досвіду роботи,
освіти, знань, умінь, компетенцій, необхідних для ефективного виконання державним службовцем покладених обов’язків.
6. Спеціальні вимоги як складова вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, формуються та затверджуються за формами, наведеними у додатках 1 – 4 до цього Порядку.
7. За змістом спеціальні вимоги є описом вимог до досвіду роботи, освіти, знань, умінь, компетенцій,
необхідних для ефективного виконання державним службовцем покладених обов’язків.
При цьому спеціальні вимоги щодо освіти та досвіду роботи можуть носити уточнюючий характер (щодо
галузей знань і спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері тощо) та
не можуть перевищувати встановлені Законом України «Про державну службу» загальні вимоги.
8. Спеціальні вимоги повинні визначатись з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють
діяльність відповідного державного органу, та бути пов’язаними з потребами державного органу, завданнями та змістом роботи, яку зобов’язаний виконувати державний службовець відповідно до його посадової інструкції, описаними з рівнем деталізації, достатнім для відбору кандидатів на зайняття посад державної служби.
9. Служба управління персоналом державного органу та керівники відповідних структурних підрозділів
під час визначення та розробки спеціальних вимог керуються:
1) Законом України «Про державну службу»;
2) спеціальними законами;
3) положеннями про структурні підрозділи державного органу;
4) посадовими інструкціями;
5) цим Порядком.
10. Безпосередній керівник структурного підрозділу:
формує інформацію про посаду на підставі положення про державний орган, положення про структурний підрозділ, посадової інструкції, структури, штатного розпису;
формує завдання та обов’язки для певної посади, необхідні для забезпечення ефективного виконання
завдань і функцій безпосередньо структурним підрозділом та державним органом в цілому;
формує опис спеціальних вимог до досвіду роботи, освіти, знань, умінь, компетенцій, необхідних для
ефективного виконання державним службовцем покладених обов’язків;
на основі сформованого опису вносить службі управління персоналом пропозиції до спеціальних вимог для узгодження;
забезпечує оперативне внесення службі управління персоналом пропозицій щодо актуалізації спеціальних вимог у зв’язку із змінами спеціального законодавства.
11. Служба управління персоналом:
опрацьовує надані безпосереднім керівником структурного підрозділу пропозиції, перевіряє їх на предмет актуальності та доцільності та вносить у разі потреби відповідні пропозиції щодо внесення змін;
подає спеціальні вимоги, завізовані згідно з цим Порядком, на затвердження керівнику державної
служби в державному органі;
забезпечує зберігання затверджених спеціальних вимог.
12. Розроблений проект спеціальних вимог візується службою управління персоналом та безпосереднім керівником структурного підрозділу.
Після візування проект спеціальних вимог подається службою управління персоналом на затвердження керівнику державної служби в державному органі.
Затверджені керівником державної служби в державному органі спеціальні вимоги використовуються
для формування посадових інструкцій державних службовців.
13. Підставою для внесення змін до спеціальних вимог є зміни до спеціальних законів, що регулюють
діяльність відповідного державного органу, положень про структурні підрозділи державних органів, а
також зміна штатного розпису державного органу.
14. Загальна організація та контроль за процесом розробки спеціальних вимог здійснюються суб’єктом
призначення.
Директор Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення
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Додаток 1
до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб,
які претендують на зайняття посад державної
служби категорій «Б» і «В»
(пункт 6)

Форма вимог
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби
категорії «Б»
I
1
2
3
II
1

2
3
4
5
6
7
8

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Освіта
вища
Ступінь вищої освіти
магістр
Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на постаж роботи відповідно до підпунктів 2 – 4 частини другої
садах певної категорії)
статті 20 Закону України «Про державну службу»
Володіння мовами
вільне володіння державною мовою
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
Знання законодавства
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»
Професійні знання
відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних
законів
Лідерство
Прийняття ефективних рішень
Комунікації та взаємодія
Впровадження змін
Управління організацією роботи та персоналом
Особистісні компетенції
Додаток 2
до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб,
які претендують на зайняття посад державної
служби категорій «Б» і «В»
(пункт 6)

Форма вимог
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби
категорії «В»
I
1
2
3
II
1

2

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Освіта
вища
Ступінь вищої освіти
молодший бакалавр або бакалавр
Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на поне потребує
садах певної категорії)
Володіння мовами
вільне володіння державною мовою
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
Знання законодавства
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»
Професійні знання
відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних
законів
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3
4
5
6
7

Якісне виконання поставлених завдань
Командна робота та взаємодія
Сприйняття змін
Технічні вміння
Особистісні компетенції

Додаток 3
до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб,
які претендують на зайняття посад державної
служби категорій «Б» і «В»
(пункт 6)

Перелік компетенцій, що можуть включатися до спеціальних вимог до осіб, які претендують
на зайняття посад державної служби категорії «Б»
1. Лідерство:
1) ведення ділових переговорів;
2) вміння обґрунтовувати власну позицію;
3) досягнення кінцевих результатів.
2. Прийняття ефективних рішень:
1) вміння вирішувати комплексні завдання;
2) забезпечення співвідношення ціни і якості;
3) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
4) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
5) вміння працювати з великими масивами інформації;
6) вміння працювати при багатозадачності;
7) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.
3. Комунікації та взаємодія:
1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
4. Впровадження змін:
1) реалізація плану змін;
2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
3) оцінка ефективності здійснених змін.
5. Управління організацією роботи та персоналом:
1) організація і контроль роботи;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) вміння працювати в команді та керувати командою;
5) мотивування;
6) оцінка і розвиток підлеглих;
7) вміння розв’язання конфліктів.
6. Особистісні компетенції:
1) аналітичні здібності;
2) дисципліна і системність;
3) інноваційність та креативність;
4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
5) дипломатичність та гнучкість;
6) незалежність та ініціативність;
7) орієнтація на обслуговування;
8) вміння працювати в стресових ситуаціях.
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Додаток 4
до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб,
які претендують на зайняття посад державної
служби
категорій «Б» і «В»
(пункт 6)

Перелік компетенцій, що можуть включатися до спеціальних вимог до осіб,
які претендують на зайняття посад державної служби категорії «В»
1. Якісне виконання поставлених завдань:
1) вміння працювати з інформацією;
2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;
3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
4) вміння вирішувати комплексні завдання;
5) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
6) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.
2. Командна робота та взаємодія:
1) вміння працювати в команді;
2) вміння ефективної координації з іншими;
3) вміння надавати зворотний зв’язок.
3. Сприйняття змін:
1) виконання плану змін та покращень;
2) здатність приймати зміни та змінюватись.
4. Технічні вміння:
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
5. Особистісні компетенції:
1) відповідальність;
2) системність і самостійність в роботі;
3) уважність до деталей;
4) наполегливість;
5) креативність та ініціативність;
6) орієнтація на саморозвиток;
7) орієнтація на обслуговування;
8) вміння працювати в стресових ситуаціях.
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НАКАЗ
від 25 травня 2016 р. № 110

Видавник:
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 2016 р. за № 841/28971

Про затвердження Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про
скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної
служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на
державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про
скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
Відповідно до частини п’ятої статті 11, пунктів 2, 14 частини третьої статті 13 та частини
сьомої статті 28 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу»,
підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року №
500, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування
рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать
законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення
порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття
вакантної посади державної служби, що додається.
2. Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби
згідно з розподілом функціональних повноважень.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова

К. О. Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби
25 травня 2016 р. № 110
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 2016 р. за № 841/28971

Національне агентство
України з питань
державної служби

Набув чинності:
1 липня 2016 року

Остання редакція:
25 травня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Порядок оформлення та направлення (вручення) вимоги
про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної
служби, які суперечать законодавству в частині реалізації
громадянами права на державну службу, про усунення
порушень прав державного
службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.

ПОРЯДОК
оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних
органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать
законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу,
про усунення порушень прав державного службовця або про скасування
результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
1. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення та направлення (вручення) державним органам та їх посадовим особам вимог про:
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усунення порушень прав державного службовця, встановлених Законом України «Про державну
службу» (далі — Закон), відповідно до частини п’ятої статті 11 Закону;
скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації
громадянами права на державну службу, відповідно до пункту 14 частини третьої статті 13 Закону;
скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і
«В» відповідно до частини сьомої статті 28 Закону.
2. Вимога — це письмова, обов’язкова для виконання у визначений термін вимога Національного
агентства України з питань державної служби (далі — Нацдержслужба) або його територіальних
органів, яка надсилається державним органам та їх посадовим особам у встановлених Законом випадках з метою усунення порушень законодавства про державну службу.
Нацдержслужба має право направляти вимогу до будь-якого державного органу, а її територіальні органи — державним органам, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох
областей, міст Києва або Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення.
3. Вимога складається у двох примірниках за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку. Перший примірник вимоги залишається у Нацдержслужби (територіального органу), другий —
із супровідним листом направляється поштою (вручається) державному органу або його посадовим особам, а у разі скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби категорій «Б» і «В» — керівнику державної служби в державному органі, якому направлено вимогу.
У разі відмови керівника державної служби в державному органі або особи, яка виконує його
обов’язки, інших посадових осіб державного органу від отримання вимоги посадові особи Нацдержслужби (територіального органу) складають акт про відмову від отримання вимоги у двох
примірниках.
4. Вимога підписується Головою Нацдержслужби (керівником територіального органу), а у разі
відсутності Голови Нацдержслужби (керівника територіального органу) — його заступником відповідно до розподілу обов’язків.
5. Вимога може містити зобов’язання державному органу та його посадовим особам щодо скасування рішення державного органу, яке суперечить законодавству про державну службу, в частині
реалізації громадянами права на державну службу, повністю або частково.
Рішення про направлення вимоги про часткове скасування рішення державного органу приймається у випадку, коли інша частина рішення державного органу не суперечить законодавству про
державну службу щодо реалізації громадянами права на державну службу.
6. Вимога підлягає виконанню державними органами, їх посадовими особами в термін, установлений у вимозі.
Керівник державної служби в державному органі, якому направлено вимогу про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В», приймає рішення про скасування результатів конкурсу невідкладно, але не пізніше 30-денного строку від дня
оприлюднення інформації про переможця конкурсу.
7. Облік надісланих вимог здійснюється у журналі реєстрації вимог, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.
Журнал реєстрації вимог повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу та ведеться відповідно до правил діловодства.
Реєстраційні номери на першому та другому примірниках вимоги мають бути однаковими та відповідати порядковому номеру реєстрації вимоги у журналі реєстрації вимог.
8. Про результати виконання вимоги державний орган чи його посадові особи, яким було направлено вимогу, повідомляють Нацдержслужбу (територіальний орган) протягом трьох робочих днів з
дня виконання вимоги.
Контроль за виконанням вимоги здійснює структурний підрозділ Нацдержслужби (територіальний орган), який готував вимогу.

Директор Департаменту контролю
та взаємодії з органами влади
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Додаток 1
до Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать
законодавству в частині реалізації громадянами права на
державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби
(пункт 3)

(Державний Герб України)
__________________________________________________________________
(найменування органу)

ВИМОГА
м. _____________________________
«___» ____________ 20__ р.
Реєстраційний № ________________________
про ____________________________________________________________________________________________________________
(назва вимоги)

________________________________________________________________________________________________________________
(найменування державного органу або посадова особа, до якої направлено вимогу)

________________________________________________________________________________________________________________
ВСТАНОВЛЕНО:
________________________________________________________________________________________________________________
(суть порушення законодавства про державну службу із зазначенням

________________________________________________________________________________________________________________
відповідних статей, їх частин, пунктів (підпунктів, абзаців)

________________________________________________________________________________________________________________
законів та інших нормативно-правових актів, вимоги яких порушено)

________________________________________________________________________________________________________________
Враховуючи зазначене та керуючись пунктом 14 частини третьої статті 13, частиною п’ятою статті 11 (або частиною сьомою
статті 28 (потрібне підкреслити)) Закону України «Про державну службу», вимагаю:
________________________________________________________________________________________________________________
(вказати заходи, які необхідно здійснити для припинення порушення законодавства про

________________________________________________________________________________________________________________
державну службу, усунення його наслідків)

Ця вимога підлягає обов’язковому виконанню.
Вимогу виконати до «___» ____________ 20__ року.
Про виконання вимоги повідомити
________________________________________________________________________________________________________________
найменування органу, який необхідно повідомити,

________________________________________________________________________________________________________________
його адреса та контактний номер телефону)

________________________________
(посада)

__________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.
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Додаток 2
до Порядку оформлення та направлення (вручення)
вимоги про скасування рішень державних органів
та їх посадових осіб з питань державної служби,
які суперечать законодавству в частині реалізації
громадянами права на державну службу, про усунення
порушень прав державного службовця або про скасування
результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
(пункт 7)

ЖУРНАЛ
реєстрації вимог
___________________________________________________________
(найменування органу)

Розпочато «___» ____________ 20__ р.
Закінчено «___» ____________ 20__ р.

Ліва сторінка журналу
Порядковий (реєстраційний) номер вимоги
1

Дата складання вимоги
2

Державний орган або посадова особа,
до якої направлено вимогу
3

Права сторінка журналу
Суть порушення та заходи щодо його
усунення
4
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6
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НАКАЗ
від 13 квітня 2016 р. № 80/352

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2016 р.
за № 661/28791

Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання
державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 88 Закону України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу» Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним
службовцем службових обов’язків за станом здоров’я;
2) форму Медичного висновку про неможливість виконання державним службовцем
службових обов’язків за станом здоров’я.
2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської
міської державних адміністрацій:
1) взяти до керівництва та виконання в роботі цей наказ;
2) довести цей наказ до відома керівників закладів охорони здоров’я та забезпечити його
виконання.
3. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби забезпечити подання в установленому
законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на:
заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків;
заступника Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу обов’язків.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань
державної служби, Міністерства охорони здоров’я України від 21 червня 2012 р. № 130/457
«Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним
службовцем службових обов’язків за станом здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 р. за № 1195/21507.
6. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу», але не раніше дня його офіційного
опублікування.

Голова Національного
агентства України з
питань державної служби

К. О. Ващенко

Міністр охорони
здоров’я України

О. М. Квіташвілі
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Видавник:
Національне агентство
України з питань державної
служби, Міністерство
охорони здоров’я України

Набув чинності:
3 червня 2016 року

Остання редакція:
13 квітня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
новий Порядок надання медичного висновку у зв’язку з
неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом
здоров’я, в якому визначено
процедуру видачі закладами
охорони здоров’я такого медичного висновку, а також наведено його форму.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби,
Міністерства охорони здоров’я України
13 квітня 2016 р. № 80/352
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2016 р. за № 661/28791
ПОРЯДОК
надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових
обов’язків за станом здоров’я
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі закладами охорони здоров’я медичного висновку про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я (далі — медичний висновок).
2. Медичний огляд державного службовця з метою встановлення фізичної і психофізіологічної придатності таких осіб до виконання їх службових обов’язків здійснюється в лікувально-профілактичних
закладах, які щороку проводять профілактичний медичний огляд державних службовців.
3. Порядок проведення медичного огляду державних службовців, формування медичної комісії, яка
оцінює стан здоров’я державного службовця, здійснюються відповідно до наказу Міністерства охорони
здоров’я України, Головного управління державної служби України, Державного управління справами
від 18 лютого 2003 р. № 75/24/1 «Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2003 р. за № 184/7505
(із змінами).
4. Особам, які перебувають на посадах державної служби і визнані інвалідами, протипоказання до умов
праці та трудові рекомендації встановлюють медико-соціальні експертні комісії в установленому законодавством порядку.
5. Видачу медичного висновку здійснює медична комісія відповідного закладу охорони здоров’я.
6. Якщо в результаті медичного огляду у державного службовця, який займає посаду, пов’язану з допуском до державної таємниці, будуть виявлені захворювання (розлади) відповідно до Переліку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Служби безпеки України від 13 травня 2002 р.
№ 174/136 «Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди
охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 р. за № 458/6746, складається медичний
висновок із зазначенням рекомендацій медичної комісії.
7. Медичний висновок заповнює голова медичної комісії на підставі записів медичної картки амбулаторного хворого.
8. Облік медичних висновків здійснюється у журналі реєстрації виданих медичних висновків про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я.
9. Медичний висновок надсилається лікувально-профілактичним закладом до державного органу, у
якому працює державний службовець, не пізніше ніж на третій день з дня його реєстрації.
10. Результати медичного обстеження можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення

А. В. Заболотний

Начальник Управління
кадрової політики та освіти

С. В. Григоровська
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби,
Міністерства охорони здоров’я України
13 квітня 2016 р. № 80/352
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2016 р. за № 661/28791
МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК № ________
про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я
1. Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________________________________________________
2. Дата та місце народження _______________________________________________________________________________________
3. Серія та номер паспорта ________________________________________________________________________________________
4. Місце реєстрації _______________________________________________________________________________________________
5. Місце роботи (найменування органу) та посада ____________________________________________________________________
6. Рекомендації медичної комісії ___________________________________________________________________________________
Голова медичної
комісії
Керівник закладу
охорони здоров’я

_________________________
(підпис)

_________________________
(підпис)

М. П. закладу
охорони здоров’я

___________________________________
(ініціали та прізвище)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

_______ ___________________ 20 року

Директор Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення

А. В. Заболотний

Начальник Управління
кадрової політики та освіти

С. В. Григоровська
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Кваліфікаційні характеристики
та проект Трудового кодексу:
що зміниться?
Усі працівники відділу кадрів, а також фахівці з питань кадрової політики підприємства знайомі з певними правилами та нормами, які висуваються до розроблення
посадових (робочих) інструкцій, працевлаштування за рішенням атестаційної комісії, внесення змін і доповнень до трудових договорів (контрактів), звуження чи
розширення трудових обов’язків тощо. Звісно, всі ці умови містяться у трудовому
законодавстві, однак нормативним документом, який суттєво впливає на зазначені питання, є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП), зокрема, його випуск 1 «Професії працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336. У вирі подій, які відбуваються цьогоріч, пов’язаних, зокрема, з розглядом проекту Трудового кодексу
України (реєстр. № 1658 (доопрацьований), далі — ТК), а також потоком інформації щодо його прийняття незабаром Верховною Радою України, варто завчасно
з’ясувати, яким чином зміняться умови, що на сьогодні наведені у ДКХП, відповідно до нових «правил гри» за ТК.

Трудові функції працівників
У ТК, як і в чинному Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП), зберігається посилання на ДКХП. Однак трудові функції, зокрема,
в контексті обов’язку роботодавця ознайомити з
ними працівника, у КЗпП виписано не чітко: в
його ст. 29 лише передбачено, що до початку
роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний,
серед іншого, роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під підпис про
умови праці. Фактично це тлумачать як необхідність ознайомлення працівників з їх посадовими (робочими) інструкціями. Натомість у ст. 58
ТК наведені вимоги конкретизовано: до початку роботи за укладеним трудовим договором
роботодавець зобов’язаний також ознайомити
працівника з посадовою інструкцією.
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Також, відповідно до ст. 13 ТК, тарифно-кваліфікаційні довідники, державні стандарти та інші
відповідні акти нормативно-технічного характеру, що регулюють трудові відносини, є обов’язковими для застосування, якщо інше не передбачено цим актом (тобто ТК).

Однією з обов’язкових умов трудового договору є трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої
класифікації професій та кваліфікаційних характеристик (п. 3 ч. 2 ст. 33 ТК). Нагадаємо, що
кваліфікаційні характеристики містяться в галузевих випусках ДКХП.
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Водночас, у ст. 27 ТК зазначено, що вимоги до
працівників, які встановлюються кваліфікаційними характеристиками, є рекомендаційними, якщо законодавством не визначена їхня
обов’язковість. А це дещо суперечить вищенаведеним положенням ст. 13 і ст. 33 ТК, але сподіваємося, що під час обговорень робочою групою
з доопрацювання ТК, ці питання будуть урегульовані.
Утім, можна стверджувати, що кваліфікаційні
характеристики обов’язково застосовуватимуться при укладенні трудових договорів з працівниками, а також під час розробки посадових
інструкцій. Хоча про це напряму не йдеться, але
у ст. 37 ТК вказано, що трудова функція працівника визначається у трудовому договорі
та наказі (розпорядженні) про прийняття на
роботу з посиланням на одну з професій, передбачених класифікацією професій. Зміст
трудової функції за кожною професією та відповідною кваліфікацією визначається законодавством, а в частині, що не визначена законодавством, — кваліфікаційними характеристиками,
які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин,
соціального захисту населення. Крім того, на
сьогодні кваліфікаційні характеристики залишаються єдиними довідками про ту чи іншу
професійну назву роботи.

Тарифна система оплати праці
На сьогодні тарифна система оплати праці базується, насамперед, на основі Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
№ 108/95-ВР (далі — Закон № 108), КЗпП, а також
низці підзаконних нормативно-правових актів.
Зазначимо, що норми ст. 6 Закону № 108 та
ст. 96 КЗпП однаково встановлюють основу
організації оплати праці, якою є тарифна система, і до цієї системи, поряд з іншим, належать
тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники), тобто ДКХП. Те саме передбачається
впровадити й у ТК. Так, у ст. 212 ТК, серед іншого, вказано, що:
— тарифна система оплати праці включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових
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окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники);
— віднесення виконуваних робіт до певних
тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюється роботодавцем згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником;
— кваліфікаційні характеристики (довідники) затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин,
соціального захисту населення.
Щодо останнього пункту, його на сьогодні
частково відображено і в ст. 6 Закону № 108, натомість як КЗпП таких норм не передбачає. Однак, наразі це є лише декларацією, оскільки на
практиці вимоги ст. 6 Закону № 108 щодо розроблення тарифно-кваліфікаційних характеристик центральним органом виконавчої влади,
який забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин та соціального
захисту населення не дотримуються: більшість
випусків ДКХП розроблювалася якраз не центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах
трудових відносин і соціального захисту населення, а закладами та установами, які є провідними в галузі (-ях), яким має відповідати кваліфікаційні характеристики. Наприклад, випуск
18 «Видавнича справа» було розроблено ВАТ
«Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості імені Т. Г. Шевченка»;
випуск 69 «Автомобільний транспорт» — Державним підприємством «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»; випуск 88 «Побутове обслуговування населення» — Центром продуктивності за участю
фахівців Міністерства праці та соціальної політики України та «Укрсоюзсервісу» тощо. Тобто,
чи знаходяться ці та інші випуски ДКХП у правовому полі — важко з’ясувати, але, як кажуть, що
маємо те маємо. А відтак з прийняттям ТК може
з’ясуватися, що майже всі 100 випусків ДКХП
слід переробляти та приводити у відповідність
до норм ст. 212 ТК і ст. 6 Закону № 108. Сподіваємося, що законодавець надасть роз’яснення з
приводу цього.
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Підвищення кваліфікації
Роботодавцям відомо, що окрім професій і посад також існують певні кваліфікаційні категорії
та розряди. Оскільки у ч. 6 ст. 212 ТК передбачено, що віднесення виконуваних робіт до певних
тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюється роботодавцем згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником, тобто ДКХП, розглянемо що ж саме
законодавець впроваджує в ТК на відміну, наприклад, від Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р.
№ 4312-VI (далі — Закон № 4312).
Підвищення розрядів є метою проведення
атестації робітників. Як згідно з ч. 4 ст. 11 Закону № 4312, так і відповідно до вимог ч. 1 ст. 334
ТК атестація проводиться за рішенням (наказом, розпорядженням) роботодавця, яким
затверджуються положення про проведення
атестації, графік її проведення, склад атестаційної комісії, який доводиться до відома
працівників не пізніше ніж за два місяці до
проведення атестації. Але якщо за ч. 5 ст. 11
Закону № 4312 до складу атестаційної комісії
мали обов’язково входити висококваліфіковані
фахівці та представники виборного органу первинної профспілкової організації, то згідно з ч. 2
ст. 334 ТК атестаційна комісія утворюється у
складі з досвідчених працівників, а також представника виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або іншого вільно обраного працівниками
представника. Тобто, фактично роботодавець
матиме право створювати атестаційні комісії
без присутності представників профспілки й це
зрозуміло, оскільки не кожне підприємство має
профспілкову організацію.
Також одним з нововведень у ТК є вказівка
на обов’язковість завчасної підготовки переліку питань для проведення атестації, з якими
працівники мають бути ознайомлені не менше ніж за місяць до засідання комісії. На засіданні члени атестаційної комісії можуть ставити
працівнику запитання, що стосуються виконуваної ним роботи за спеціальністю (професією),
займаною посадою, її результативності, а також
щодо виконання ним службових обов’язків (ч. 4
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ст. 334 ТК). Окрім цього, відповідно до ч. 8 ст. 11
Закону № 4312 на кожного працівника, який
підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику, що подається атестаційній
комісії після ознайомлення з нею працівника,
але не пізніше ніж за тиждень до атестації, натомість як положеннями ТК складання характеристики на працівника не передбачається.
Цікаво, що за нормами ст. 13 Закону № 4312,
атестаційна комісія може у разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній
посаді або виконуваній роботі рекомендувати
роботодавцеві, серед іншого, присвоїти працівникові чергову категорію. У ТК аналогічна норма відсутня, однак у ст. 323 ТК передбачено
інший спосіб здобуття категорії, а саме:
— відповідно до власних потреб роботодавець може проводити професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників;
— роботодавець забезпечує не рідше ніж раз
у 5 років професійну підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації працівників без припинення трудових відносин або з їх припиненням на умовах, що визначаються колективним
або трудовим договором чи окремою угодою
між роботодавцем і працівником;
— роботодавець має право здійснювати підготовку кваліфікованих робітників, перепідготовку робітників з наданням другої кваліфікації,
підвищення кваліфікації робітників з видачею
відповідних документів згідно із законодавством;
— професійна підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця проводяться в межах робочого часу, встановленого трудовим законодавством для працівників відповідного віку,
професії і виробництва;
— після успішного закінчення професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безпосередньо у роботодавця працівникові надається робота відповідно до здобутої
ним професії, кваліфікації та присвоєного розряду тощо.
Нагадаємо також про те, що відповідно до
п. 11 «Загальних положень» випуску 1 ДКХП
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особи, які не мають відповідної освіти або
стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та
обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Помилки у наявних
кваліфікаційних характеристиках
На сьогодні, за даними Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) затверджено 5402
кваліфікаційні характеристики. Водночас, не
всі вони мають однакову назву з відповідною
назвою професії. Це, передусім, так звані кваліфікаційні характеристики професій з похідними та уточнюючими словами. Якщо у першому
випадку похідні слова — це, здебільшого, категоріювання відповідних професій, то в останньому — переважно спеціалізації чинних професійних назв робіт. Крім того, мають місце
деякі кваліфікаційні характеристики, відповідні випуски ДКХП яких не зазначені у КП. Перелік ДКХП і кількість наявних в них кваліфікаційних характеристик професій працівників,
які мають бути доопрацьовані (вони або не зафіксовані у КП (відсутнє посилання на них у КП
в колонці «ДКХП»), або виписані з уточнюючими словами та з помилками), наведено у Таблиці.
Звичайно, у Таблиці вказані не всі галузеві випуски ДКХП, де наявні кваліфікаційні характеристики з помилками чи неточностями у професійних назвах посад. Певні невідповідності
назв професій і кваліфікаційних характеристик можна знайти й у випусках: 68 «Авіаційний
транспорт»; 69 «Автомобільний транспорт»; 83
«Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення»; 88 «Побутове обслуговування населення»; 91 «Дизайн та дизайнерські роботи» тощо.

Рекомендації для кадровиків
Зазначимо, що відповідно до норм «Загальних положень», ДКХП є систематизованим за
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видами економічної діяльності збірником описів професій, які наведено у КП. Таким чином,
законодавець вказує на перевагу норм КП перед
ДКХП, а отже, у кадровій роботі слід орієнтуватися саме на КП. Звичайно ж, мова не йде про
пряме приведення назв кваліфікаційних характеристик до норм КП, оскільки ця процедура
тривала і складна та знаходиться в межах діяльності центральних органів державної виконавчої влади, які відповідають за розроблення
та затвердження кваліфікаційних характеристик — тут мається на увазі використання професійних назв робіт і відповідних кваліфікаційних характеристик.
Так, досить часто трапляються випадки, коли
кадровик має необхідний випуск ДКХП, але деякі назви кваліфікаційних характеристик не відповідають офіційним професійним назвам робіт, наведеним у КП. У такій ситуації слід перш
за все розуміти, що кожна з професійних назв
робіт має відповідне кодування, яке, серед іншого, розшифровує галузеву приналежність професійних назв робіт, а отже й має відношення до
галузевих випусків ДКХП. Таким чином, при
розгляді тих чи інших кваліфікаційних характеристик слід, насамперед, визначитися з професійними угрупованнями КП, в яких містяться
відповідні професійні назви робіт.
Наприклад, у випуск 88 «Побутове обслуговування населення» ДКХП міститься кваліфікаційна характеристика «Завідувача пункту
(приймального) з надання послуг населенню»,
до основних завдань та обов’язків якого належать: організація приймань замовлень від населення на виконання різних видів побутових
послуг та облік прийнятих і виконаних замовлень; забезпечення своєчасного та якісного
виконання замовлень; вживання заходів щодо
впровадження нових прогресивних видів і
форм побутового обслуговування; контроль
правильного оформлення замовлень і розрахунків з клієнтами; здавання грошової виручки за прийняті та виконані замовлення відповідно до встановленого порядку; організація
збору замовлень від населення за місцем проживання або роботи; забезпечення надання
інформації населенню про виконані послуги;
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Таблиця
№
з/п

Випуски ДКХП

1.

20 «Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії»

2.

23 «Загальні професії хімічних виробництв»

3.

24 «Виробництво скловолокна, скловолокнистих
матеріалів, хімічного волокна та виробів із них»

4.

28 «Виробництво лаку та фарб»

5.

29 «Хіміко-фотографічні виробництва»

6.

31 «Виробництво гумових виробів»

7.

32 «Виробництво пластмасових виробів»

8.
9.

Кількість
кваліф.
характ.

Примітка

25

Відсутні у КП

143

9 назв кваліф. характ. з уточнюючими словами,
інші — відсутні у КП

88

4 назви кваліф. характ. виписано помилково*,
інші — відсутні у КП

46

4 назви кваліф. характ. виписано помилково**,
інші — відсутні у КП

23

Відсутні у КП

110

1 назву кваліф. характ. виписано помилково***,
інші — відсутні у КП

32

1 назву кваліф. характ. виписано помилково****,
інші — відсутні у КП

34 «Виробництво керамічних, фарфорових
та фаянсових виробів»

79

5 назв кваліф. характ. виписано помилково*****,
інші — відсутні у КП

39 «Виробництво азбестових технічних виробів»

5

Відсутні у КП

10. 58 «Художні вироби»

102

8 назв кваліф. характ. виписано помилково******,
інші — відсутні у КП

__________________________________
* 1. «Випробувач скловокнистих матеріалів та склопластиків»: має бути «Випробувач скловолокнистих матеріалів та склопластиків»;
2. «Оператор установки вироблення гофрованих листових склопластиків»: має бути «Оператор установки виготовлення гофрованих
листових склопластиків»;
3. «Оператор установок вироблення склопластикових конструкцій»: має бути «Оператор установок виготовлення склопластикових
конструкцій»;
4. «Просочувальник»: має бути «Просочувальник (виробництво склопластиків)».
** 1. «Апаратник фенілювання»: має бути «Апаратник фенілування»;
2. «Бондар-закупорювач»: має бути «Бондар-закупорювач (виробництво поліграфічних фарб)»;
3. «Машинiст лакувальних машин»: має бути «Машиніст лакувальних машин (виробництво поліграфічних фарб)»;
4. «Колорист»: має бути «Колорист (поліграфічне виробництво)».
*** 1. «Машинiст каландра»: має бути «Машиніст каландра (виробництво продукції з гуми)».
**** 1. «Машиніст вакуум-формувальної машини»: має бути «Машиніст вакуум-формувальної машини (пластичні маси)».
***** 1. «Дробильник-розмелювач»: має бути «Дробильник-розмелювач (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів)»;
2. «Фiльтр-пресувальник»: має бути «Фільтр-пресувальник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів)»;
3. «Фритівник»: має бути «Фритівник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів)»;
4. «Шихтувальник»: має бути «Шихтувальник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів)»;
5. «Раклiст»: має бути «Ракліст (фарфорові та фаянсові вироби)».
****** 1. «Випалювач»: має бути «Випалювач (виробництво художніх виробів)»;
2. «Трафаретник»: має бути «Трафаретник (виробництво художніх виробів)»;
3. «Емалювальник»: має бути «Емалювальник (виробництво художніх виробів)»;
4. «Випарювальник капо-кореня»: має бути «Випарювальник капокореня»;
5. «Заготівник матеріалів для художніх виробів з дерева, бересту, капо-кореня»: має бути «Заготівник матеріалів для художніх
виробів з дерева, бересту, капокореня»;
6. «Обклеювач виробів з берести»: має бути «Обклеювач виробів з бересту»;
7. «Сортувальник алмазів»: має бути «Сортувальник алмазів (гранувальне виробництво)»;
8. «Розпилювач каменю»: має бути «Розпилювач каменю (виробництво художніх виробів)».
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забезпечення впровадження передових форм
і методів організації праці, належного санітарно-гігієнічного стану приміщення тощо.
Звичайно, у такій редакції цієї професійної
назви роботи в КП немає. Її утворено за допомогою уточнюючих слів згідно з вимогами Додатка В до КП. Така професійна назва роботи
міститься у КП в узагальненому вигляді: «Завідувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального та ін.)»
з кодом КП 1229.7. Гортаючи розділ КП «Класифікація професій» знаходимо під кодуванням
1229.7 назву професійного угруповання «Керівники інших основних підрозділів в інших сферах
діяльності». Це свідчить про те, що відповідна
професійна назва роботи, не підпадаючи під
такі коди професійних угруповань КП як 1229.1,
1229.2 і т. д. до 1229.6, має наскрізний характер
(тобто може застосовуватися в інших видах
економічної діяльності). Крім того, зверніть
увагу на те, що наявність у КП навпроти професійної назви роботи в колонці ДКХП номеру випуску останнього не свідчить про приналежність такої професійної назви роботи
тільки до цього випуску ДКХП — у цій колонці наводяться можливі приклади випусків
ДКХП.
Водночас, у деяких випусках ДКХП можуть
знаходитися і такі назви кваліфікаційних характеристик, які важко ідентифікувати з професійними назвами робіт.
Приміром, у випуску 80 «Соціальні послуги»
ДКХП містяться кваліфікаційні характеристики
«Спеціаліста з організації забезпечення інвалідів автотранспортом», «Спеціаліста з організації
служб соціальної допомоги», «Спеціаліста з технічного нагляду за ремонтом об’єктів соціального призначення», «Спеціаліста із пільг та інших
соціальних питань», «Спеціаліста із прийому
громадян», «Спеціаліста з організації роботи
стаціонарних установ соціального обслуговування», «Спеціаліста із субсидій» й «Спеціаліста
із трудового та побутового влаштування інвалідів».
Можливо, відповідні назви кваліфікаційних
характеристик належать до державної служби,
тобто є спеціалізаціями професійної назви ро-
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боти «Спеціаліст державної служби» з кодом
КП 2419.3. Але також можна припустити, що це
є невдалим перекладом з російської мови назви
посади такого працівника й насправді йдеться
про «Фахівеця» з кодом КП 3439. У будь-якому
разі, із запитаннями такого роду вже слід звертатися до установи, яка затвердила відповідний
галузевий випуск ДКХП (так, згаданий випуск
80 ДКХП було затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 жовтня 2005 р. № 324).
Отже, наприкінці нагадаємо кадровикам та
роботодавцям, що з прийняттям ТК кваліфікаційні характеристики залишатимуться обов’язковими нормативними документами при
визначенні трудових функцій працівників,
а також надамо кілька «узагальнюючих» порад:
— під час обрання тієї чи іншої назви кваліфікаційної характеристики слід переконатися
щодо наявності у КП відповідної професійної назви роботи;
— у КП не завжди є повна інформація про
наявність кваліфікаційних характеристик із
зазначенням випуску ДКХП у відповідній колонці — отже, якщо ви шукаєте якусь кваліфікаційну характеристику, слід уважно переглянути належний галузевий випуск ДКХП (навіть
за відсутності у КП посилання, потрібна вам
кваліфікаційна характеристика таки може міститися у ДКХП);
— не слід вважати, що якщо в якомусь випуску ДКХП назви кваліфікаційних характеристик
наведені у редакціях, що відрізняються від професійних назв робіт у КП, то вони однозначно є
помилковими — адже у ДКХП серед загальних
кваліфікаційних характеристик мають місце
також спеціалізації однієї професії, професійні
назви робіт з уточнюючими та похідними словами, що відповідає нормам КП і «Загальним
положенням» ДКХП.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець
з кадрового діловодства
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Дистанційне навчання: переваги
перед традиційними формами
Сучасне життя вимагає від людини постійного вдосконалення своїх навичок та
вмінь, а також розширення і поглиблення наявних у неї знань. І якщо раніше все
закінчувалося отриманням однієї вищої освіти, то тепер у кожного є можливість
відвідувати різноманітні курси підвищення кваліфікації, освітні тренінги та семінари, або й здобути дві чи навіть більше вищих освіти. Відкритим лишається питання — де ж узяти на все це час? На допомогу в такій ситуації приходить дистанційна форма навчання, яка наразі набуває популярності. Отож, дізнаймося, у
чому принципові відмінності дистанційного навчання від очного (стаціонарного)
та заочного, як безпосередньо здійснюється процес дистанційного навчання й чи
варто залучати до нього своїх працівників.

Визначення та переваги
Навчання є одним з ключових бізнес-процесів
у системі управління персоналом і так само, як й
інші процеси, воно постійно вдосконалюється з
розвитком новітніх технологій. Наразі дистанційне навчання вже виступає як вагома альтернатива традиційному й, на думку спеціалістів у
цій сфері, з кожним роком буде набувати все
більшої популярності й з часом поступово взагалі витіснить таке звичне для нас аудиторне навчання.
Дистанційне навчання — це форма освітнього процесу, під час якого взаємодія викладача (куратора) з учнями (слухачами) здійснюється
на відстані за допомогою різних видів опосередкованих комунікацій, які, у свою чергу, являють
собою двосторонній обмін інформацією у формі
текстів, аудіо- або відеозаписів, таблиць, картинок тощо.
Таким чином, під час дистанційного навчання учні завжди віддалені від свого викладача у
просторі, а досить часто — й у часі, але при цьому вони мають можливість у будь-який момент
підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунікацій.
Процес навчання включає в себе самостійне
вивчення навчально-методичних матеріалів під
керівництвом викладача, виконання контроль-
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них завдань у вигляді тестів по кожному розділу
відповідних навчально-практичних матеріалів,
а також отримання висновку щодо набутих слухачами знань (підсумкової оцінки) від їх куратора.
У період самостійного навчання слухачі можуть консультуватися з викладачем за допомогою телефону, електронної пошти, спеціального
програмного забезпечення та інших можливих
засобів зв’язку.
Після вивчення всіх розділів курсу, слухачі
складають іспит (або залік) чи проходять тестування — у цьому й полягає стадія контролю
отриманих ними знань.
Безумовно, у сучасному житті дистанційне
навчання має низку переваг як для тих, хто вже
здобув вищу освіту, але потребує додаткових
знань з якоїсь вузької сфери, так і для тих, хто
лише навчається у вищому навчальному закладі заочно й одночасно працює та не може чекати близько п’яти років, аби отримати хоча б початкові знання, які стосуються його роботи.
Так, до переваг дистанційного навчання належать:
— можливість оперативної передачі на будьякі відстані інформації будь-якого обсягу та виду
(візуальної і звукової, статичної та динамічної,
текстової й графічної);
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— наявність умов для оперативної зміни інформації через мережу Інтернет зі свого робочого місця;
— зберігання цієї інформації на комп’ютері
протягом будь-якого часу, можливість її редагування, обробки, роздрукування тощо;
— можливість швидкого зворотного зв’язку;
— миттєвий доступ до різних джерел інформації, у першу чергу — до потрібних веб-сайтів
та віддалених баз даних;
— можливість організації численних електронних конференцій, у тому числі й в режимі реального часу;
— відсутність витрат часу на проїзд до місця
навчання й назад.

Відмінності від інших
форм навчання
Очне навчання — це класичний тип навчання, при якому студент методично відвідує лекції
та семінарські заняття цілий семестр, в кінці
якого він здає сесійні іспити.
За такої форми навчання навряд чи вдасться
отримати необхідний досвід роботи — адже
більшість підприємств, зазвичай, дотримуються
п’ятиденного робочого тижня (з понеділка по
п’ятницю — робота, субота та неділя — вихідні),
тобто поєднати очне навчання з роботою не
вийде. А підприємств, які готові взяти на роботу
студента на вихідні дні, дуже мало — тому й виходить, що під час навчання на стаціонарі, можна лише знайти підробіток, працюючи у вечірній час, і, як правило, не за фахом.
Заочне навчання — це своєрідне поєднання
очного та самостійного навчання, яке характеризується регулярною зміною «періодів»: кожен
навчальний рік починається з установчої сесії,
під час якої студенти отримують основну базу
знань у вигляді планів та коротких узагальнених
лекцій, а також переліку навчальної літератури,
потім декілька місяців триває період самонавчання, а наприкінці семестру проводиться заліково-екзаменаційна сесія, на якій і перевіряється засвоєний матеріал.
Звісно, заочне навчання постійно модернізується й завдяки впровадженню у деяких навчальних закладах оновлених it-технологій —

40

стає дещо схожим на дистанційну форму освіти,
проте все ж таки характеризується досить жорстким регламентом: у студентів немає можливості прослухати деякі лекції установчої сесії повторно, бо їхній аудіо- та відеозапис не ведеться,
обрати найбільш комфортні дати і час проведення заліків та іспитів (вони чітко встановлені у
навчальному плані й є загальними для всіх
учнів), а головне — нехай і не кожного дня, але
періодично відвідувати навчальний заклад таки
доведеться (у середньому — по три тижні два –
три рази на рік).
Натомість навчаючись дистанційно, студент
займається вдома (як правило — через мережу
Інтернет). Йому не потрібно витрачати час і
гроші на поїздку до навчального закладу — спілкування з викладачем відбувається на віртуальній платформі. Заняття проходять у зручний для
студента час, програма індивідуальна, а терміни
виконання домашніх робіт та дати й час проведення залікових тестів чи іспитів обговорюються
з викладачем, з обов’язковим врахуванням побажань студента. Таким чином, під час дистанційного навчання викладач взаємодіє зі студентом не безпосередньо (як під час аудиторного
навчання), а опосередковано й комунікація відбувається за допомогою засобів зв’язку або спеціалізованого програмного забезпечення.

Засоби проведення
У процесі дистанційного навчання використовується багато засобів для передання потрібної інформації, які можна класифікувати, принаймні, на чотири категорії:
1. Мова. Технології, що використовують мовлення для передавання інформації, включають
телефонне спілкування та аудіоконференції як
активні методи навчання, а також аудіозаписи
лекцій викладачів як пасивний метод.
2. Відео. Навчальні відеоматеріали включають зображення фотографій, схем, тематичних слайдів, заздалегідь створені навчальні
фільми та відеофільми, а також зображення, що
передаються в реальному часі у комбінації з
аудіозасобами (одностороннє або двостороннє
відео при наявності двостороннього аудіозв’язку).
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3. Комп’ютерні технології. Комп’ютерні
програми, які використовуються в дистанційному навчанні, включають:
— комп’ютерні навчальні системи (далі —
КНС) — комп’ютер застосовується в якості навчальної машини, за допомогою якої передаються потрібні навчальні матеріали;
— комп’ютерні системи управління навчанням (далі — КСУН) — комп’ютер використовується для ведення обліку студентів, фіксації
стадій процесу їх навчання, а також відслідковування та оцінки результатів (проведення
залікових тестувань). Зрозуміло, що на практиці
КСУН постійно комбінують з КОН;
— комп’ютерно-опосередковане навчання —
це поняття застосовується для великої кількості
технологічних прийомів, під час яких комп’ютер
використовується для поширення навчальних
матеріалів (наприклад, електронна пошта, відеоконференції, соціальні мережі тощо).
4. Друк. Друковане слово є основою програм
дистанційного навчання — це підручники, методичні посібники, збірники завдань, програми
курсів і ситуаційні задачі.
Але зрозуміло, що під час будь-якого процесу
дистанційного навчання використовуються сучасні інформаційні технології й засоби зв’язку
(за їх відсутності провести дистанційне навчання просто неможливо).

Види дистанційної освіти
Для забезпечення навчального процесу можуть бути використані найрізноманітніші види
дистанційної освіти, зокрема: відеоконференції
(обмін відеозображенням і звуком); аудіоконференції (обмін звуковою інформацією на цифрових і аналогових засобах зв’язку); комп’ютерні
телеконференції; відеолекції; заняття в чаті;
веб-заняття (вебінари та веб-уроки); телебачення, інтернет-навчання.
Види дистанційного навчання можуть використовуватися як окремо, так і у певному поєднанні — це залежить від того, які технічні засоби навчання (далі — ТЗН) використовує той чи
інший навчальний заклад, що надає такі послуги. Відповідно обраним ТЗН, визначається їх
ефективність. Наприклад, навчання за допомо-
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гою радіо і телебачення не передбачає отримання персоніфікованої інформації, а тому вважається менш ефективним, аніж, наприклад,
інтернет-навчання.
Водночас, вибір виду дистанційного навчання не залежить від навчальної дисципліни —
для кожної з дисциплін можна обрати будь-який
або навіть всі можливі види навчання. Основне
правило — їх успішне поєднання, що дозволить
зробити процес навчання якомога цікавим та
легким у сприйнятті нової інформації й менш
монотонним. Отож, розглянемо види дистанційного навчання детальніше.
Відеоконференції передбачають спілкування
між людьми, які знаходяться в різних місцях і
використовують відеотехнології в якості основного каналу зв’язку. Відеоконференції спеціально розроблені з метою підтримки двостороннього аудіо- та відеозв’язку між викладачем
і студентами та інтегруються в програми з дистанційного навчання з їх мінімальної адаптацією. Як технології у відеоконференціях використовується стисле відео у цифровому форматі.
Такий спосіб навчання може бути ефективним,
завдяки тому, що:
— забезпечується візуальний контакт між
студентами і викладачем або студентами на інших сайтах у «реальному часі»;
— є можливість встановлення зв’язку з експертами в інших географічно віддалених регіонах;
— забезпечується доступ для студентів із специфічними потребами;
— охоплюється велика кількість учасників
освітнього процесу між якими створюється єдина спільна атмосфера навчання, бажання отримати більше знань та, відповідну, вищу оцінку
від викладача, що особливо ефективно під час
корпоративного навчання.
Щодо недоліків цього виду дистанційного навчання, то наразі вбачається лише один — такий вид навчання буде коштувати дорожче, аніж
інші, як організаторам, так і, відповідно, слухачам.
Аудіоконференції є найпростішим способом
використання засобів телекомунікації у дистанційному навчанні й представляють собою один
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з перших способів інтерактивного дистанційного навчання. Студенти можуть слухати викладача, а викладач — студентів з використанням
спеціального пристрою, який зовні являє собою
мікрофон з колонками або навушниками, має
вбудований блок для набору телефонного номера і підключається до звичайної телефонної лінії. Цей спосіб дистанційного навчання був досить популярним на початку двотисячних років,
але зрозуміло, що наразі його неможливо порівняти з відеоконференціями та інтернет-навчанням, а тому він втрачає свою актуальність й
використовується доволі рідко та переважно у
невеличких містах. Натомість перевагою такого
виду дистанційного навчання є найнижчі, порівняно з іншими видами, витрати на обладнання, що, безумовно, відбивається й на ціні самого
курсу навчання.
Комп’ютерні телеконференції відбуваються,
коли два або більше користувача беруть участь
у конференції з використанням двох або більше
комп’ютерів. Як правило, один з учасників конференції (модератор) відповідає за обробку інформації, що знаходиться на екрані комп’ютера,
аби забезпечити доступ до неї всім іншим. Зазвичай, учасники проглядають інформацію на
комп’ютері, одночасно спілкуючись один з одним за допомогою миттєвих повідомлень чи аудіо- або відеозв’язку. Комп’ютерні телеконференції відбуваються в ситуації, коли учасники
(як викладач, так і всі слухачі), знаходяться у
різних місцях й обмінюються між собою інформацією в реальному часі. Наразі комп’ютерні
телеконференції набувають популярності у всьому світі — адже вони підходять не лише для лекційного процесу навчання, а й для онлайнтренування, коли учасники виконують певні
завдання чи вправи і викладач може не зволікаючи оцінити їхні навички. Мінусом цього виду
дистанційного навчання є лише високі вимоги
до швидкості з’єднання, що може бути технічно
недоступно в деяких регіонах, та необхідність
наявності спеціального обладнання.
Відеолекції наразі є невід’ємним видом дистанційного навчання, який поєднується майже
з усіма іншими (винятком є хіба що аудіоконференції). Інноваційні види навчання припус-
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кають використання відеолекцій, які зберігаються на індивідуальному електронному носії
або веб-сервері. Основна мета відеолекції полягає у більшому емоційному впливі на слухача
(порівняно з текстовими матеріалами) та плідному залученні його до навчального процесу.
Зміст кожної відеолекції має відповідати темі й
навчальній програмі курсу, всі відомості повинні бути викладені у науково-практичному стилі та з використанням точної термінології. Розкриття теми має здійснюватися послідовно,
поєднуючи теоретичний матеріал з конкретними прикладами, пояснюючи практичне значення викладених теоретичних положень.
Структура відеолекції повинна складатися з
наступних компонентів:
— інформаційний блок (тема лекції, зображення і короткі відомості про лектора, найменування навчального закладу);
— вступна частина (вітання лектора, озвучування короткого плану лекції, мети вивчення
даної теми, рекомендації для студентів щодо перегляду відеолекції);
— основна частина (послідовне викладення
навчального матеріалу згідно з планом лекції з
використанням відеоряду (фрагменти навчальних фільмів, виступи відомих вчених, інтерв’ю з
експертами, думки інших викладачів, демонстраційні моделі процесів і явищ (натурні,
комп’ютерні, графічні, анімаційні), фотографії,
ілюстрації, графіки, таблиці, діаграми, цитати з
тексту, основні визначення та поняття, формули
та рівняння тощо), а також доречним і логічно
обґрунтованим включенням відеозображення
лектора;
— заключна частина (висновки, рекомендації студентам після перегляду відеолекції, рекомендована література та Інтернет-джерела для
додаткового вивчення теми).
Перевага відеолекцій перед навчальними посібниками і традиційним видом лекцій полягає
у тому, що студент може регулювати хід відеолекції самостійно, а також повертатися на попередні розділи або складні моменти пояснення
матеріалу.
Заняття в чаті є видом дистанційного навчання, що проводиться синхронно — тобто всі
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учасники мають одночасний доступ до чату.
Особливості ведення дистанційної конференції
в режимі реального часу обумовлені необхідністю її попередньої підготовки. Створення тематичного розкладу заняття в чаті дозволяє
змістовно наповнити його окремі етапи і провести з учасниками підготовчу роботу. Так, викладач заздалегідь пропонує учасникам написати свої запитання, що стосуються теми заняття,
а під час електронного спілкування попередньо
написані ключові фрази допомагають йому оперативно вести діалог, не витрачаючи зайвого
часу на набір тексту. Але для викладача заняття
в чаті ускладнюються потребою надзвичайно
швидко реагувати на те, що відбувається, оперативно відповідати на запитання учасників, а подекуди — й приймати рішення про розширення
навчальної теми. Мінусом занять у чаті є можливість раптового короткочасного переривання
та/або погіршення якості зв’язку з окремими
учасниками з технічних й неконтрольованих
причин, внаслідок чого вони втрачають нитку
розмови і викладачеві доводиться повторювати
ключові питання, вже висловлені під час чату,
що дратує інших учасників.
Веб-заняття використовуються для проведення за допомогою засобів телекомунікацій як
конференції та семінарів (тобто більш теоретичних видів навчання), так і ділових ігор та лабораторних робіт (практикумів). Для веб-занять
використовуються спеціалізовані освітні вебфоруми — форми роботи користувачів з певної
теми або проблеми з допомогою записів, що залишаються на одному з сайтів з встановленої на
ньому програми. Від чат-занять веб-заняття відрізняються можливістю більш тривалої (багатоденної) роботи і асинхронним характером взаємодії учнів і викладачів.
Телебачення є доволі потужним засобом передачі навчальної інформації від викладача до студента й багато комерційних каналів надають час
для навчальних закладів з метою ретрансляції
освітнього матеріалу. Такий матеріал може бути
заздалегідь записаний на відеоносії або ж передаватися у прямому ефірі. Телевізійні курси особливо підходять тим студентам, які не мають
можливості регулярно відвідувати заняття на
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території навчального закладу та знаходяться на
значній відстані від нього (навіть поза межами
країни) — вони можуть заощадити чимало часу,
переглянувши відеоматеріали або записавши
їх в разі необхідності повторення вивченого матеріалу. Зазвичай, студентам завчасно видається
розклад курсів, який повинен мати чітку структуру й, на відміну, наприклад, від занять у чаті,
не може змінюватися в ході проведення навчання. Як правило, студенти також мають можливість використовувати телефонну лінію для передачі питань викладачеві, на які він повинен
дати вичерпні відповіді. Ця технологія дистанційного навчання супроводжується наданням
слухачам додаткових послуг на кшталт відеозаписів вже трансльованих лекцій та методичних
матеріалів, що сприятимуть поліпшенню рівня
сприйняття та засвоєння студентами необхідної
інформації.
Інтернет-навчання наразі є найбільш популярним видом дистанційного навчання, оскільки саме воно може забезпечити віддалену інтерактивну роботу студента з навчально-методичним
матеріалом, постійне спілкування з викладачем,
а також учнів між собою. Студент в процесі
інтернет-навчання не обмежений ані просторовими, ані часовими рамками для отримання
будь-якої інформації.
Існують різні підходи до організації систем
дистанційного навчання в мережі Інтернет, які
відрізняються, насамперед, застосуванням різних способів складання, поширення і використання навчального матеріалу. При цьому організатори дистанційного навчального процесу
повинні пам’ятати, що надлишок інформації
може бути так само шкідливий, як і її недостача,
а Інтернет на сьогодні є найбільшим в світі «сховищем» інформації, де не складно й загубитися.
Тому у відповідних методичних вказівках необхідно чітко вказувати посилання, щоб слухач, у
разі потреби, міг швидко знайти додаткову чи
довідкову інформацію з певної теми.
Незалежно від того, який вид дистанційного
навчання буде обраний, особливу увагу слід приділити питанню контролю набутих учнями знань.
Як правило, дистанційний контроль передбачає
перевірку знань за допомогою залікових тестів,
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що не вимагає присутності студента в навчальному закладі, але відображає реальні знання,
якими він володіє (звісно, за умови професійного
складання тестових матеріалів).

Індивідуальне
та корпоративне навчання
Також дистанційне навчання можна умовно
поділити на індивідуальне і корпоративне —
обидві ці форми можуть застосовуватися в системі навчання та розвитку персоналу підприємства.
Індивідуальне навчання може проводитися
як за класичною (але з урахуванням сучасного
стану інтернет-технологій доречніше було б її
називати консервативною), так і новітньою
схемами. У разі обрання класичного виду індивідуального дистанційного навчання, проводиться передоплата дистанційного курсу, після
чого на електронну пошту студента надсилаються певні матеріали для самостійного вивчення і виконання контрольних завдань, які
так само електронною поштою надсилаються
викладачеві для перевірки. Новітня схема індивідуального дистанційного навчання передбачає не отримання всієї інформації фізично
за допомогою електронної пошти, а лише доступ до неї на порталі курсів. Це значно розширює можливості дистанційного навчання,
оскільки дає змогу студентам отримувати необхідні знання у форматі відеолекцій, аудіозаписів, у друкованому вигляді, виконувати завдання та відстежувати власні результати.
Оскільки студенти проходять курс одночасно,
вони, як правило, мають змогу спілкуватися
онлайн на спеціальних форумах і в чатах, а такий обмін інформацією, обговорення виконаних завдань тощо значно підвищує якість навчання. До речі, наразі існує чималий вибір
таких курсів майже щодо будь-якої професійної діяльності й деякі з них — безкоштовні,
оскільки проводяться в демонстраційному режимі (тобто студент реєструється й отримує
знання безоплатно, а у подальшому, за бажанням, оплачує сертифікацію після завершення
курсу чи оплачує наступний курс, який надається, як правило, зі значною знижкою). Та-
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ким чином, регулярне відстеження подібних
курсів і включення їх у навчальні програми
працівників може значно зекономити бюджет
підприємства на навчанні персоналу.
Корпоративне навчання є поєднанням формату групового та персонального — тобто одночасне навчання певної кількості студентів, але з
можливістю вивчення ними матеріалів та проведення залікових тестів за індивідуальним графіком. Найчастіше роботодавці, в яких є потреба у навчанні не одного – двох працівників, а
цілої групи, наприклад, усіх чи більшої частини
співробітників певного структурного підрозділу
підприємства (бухгалтерії, відділу збуту тощо),
віддають перевагу саме корпоративному виду
дистанційного навчання, оскільки це дає змогу
не лише значно заощадити кошти (як правило, у
разі оплати навчання декільком студентам надаються відчутні знижки — за аналогією з гуртовими покупками), а й забезпечити універсалізацію
знань, отримуваних працівниками — адже, приміром, важливо, аби усі менеджери із збуту мали
одну й ту саму інформацію про товари свого підприємства. Крім того, корпоративне навчання
надає можливість контролювати якість отриманих працівниками знань, централізовано відслідковуючи, наскільки ефективно і результативно працівники проходять навчання, та
одержувати результати оцінки персоналу після
завершення курсу.
Отже, якщо підсумувати, то з точки зору роботодавця для працівників варто таки обирати саме дистанційне навчання, оскільки воно
має низку переваг порівняно з традиційними
формами освіти, а саме:
— значне зниження витрат на навчання (не
потрібно забезпечувати переміщення працівників чи викладача до місця навчання, орендувати
приміщення, оплачувати додатковий робочий
час викладачеві внаслідок повторення ним одного й того ж матеріалу багато разів як при традиційному аудиторному навчанні тощо);
— охоплення навчанням більшої кількості
працівників (незалежно від їх місцезнаходження);
— автоматизація більшості процесів, пов’язаних з навчанням;
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— підвищення ефективності навчання, у тому числі й за рахунок створення для працівників постійного доступу до необхідної інформації;
— можливість проведення як індивідуального, так і групового навчання за однією й тією
самою програмою;
— вибір зручного для працівника темпу навчання;
— можливість оптимально планувати навчання залежно від робочих завдань (працівник у певних межах самостійно може визначати час навчання, частоту проведення занять
тощо);
— отримання працівниками необхідних знань
у комфортній для них обстановці, що майже зведе нанівець супротив персоналу підвищувати
свій професійний рівень (на практиці роботодавці постійно стикаються з небажанням окремих працівників проходити навчання не через
те, що співробітники не хочуть здобувати нові
знання, а саме через необхідність їхати до місця
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навчання чи проводити досить багато часу в
аудиторії).
Також величезним плюсом дистанційного навчання слід визнати наявність постійного відкритого доступу до електронних бібліотек, лекцій (відеолекції), що дозволяє грамотно і якісно
виконувати запропоновані викладачем практичні завдання і тести, не виходячи з дому, або
ж навіть у обідню перерву.
Сьогодні дистанційною системою навчання
може скористатися кожен незалежно від місця
проживання, віку, рівня зайнятості та інших
критеріїв. Важливо тільки прийняти рішення
щодо необхідності підвищення професійного
рівня (свого чи своїх працівників) або здобуття
знань у новій сфері й дізнатися про можливості
дистанційного навчання саме за тією спеціальністю, яку ви обрали.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом
РЕКЛАМА
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. М. Раскової, 11, корп. А, м. Київ, 02660 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте
на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Чи мають право видавати листки непрацездатності лікарі
приватних установ охорони здоров’я?
Так, мають.
Лікарі приватних установ охорони здоров’я
та приватні лікарі (фізичні особи – суб’єкти
підприємницької діяльності) отримали право
видачі листків непрацездатності близько п’яти
років тому внаслідок внесення наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ)
від 6 грудня 2011 р. № 882 відповідних змін до
Інструкції про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13 листопада
2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455).
Так, відповідно до п. 1.4. Інструкції № 455
(у чинній редакції) право видачі листків непрацездатності надається:
— лікуючим лікарям державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
— лікуючим лікарям стаціонарів протезноортопедичних установ системи Міністерства соціальної політики України;
— лікуючим лікарям туберкульозних санаторно-курортних закладів;
— фельдшерам у місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах (список цих
фельдшерів затверджується щороку органами
охорони здоров’я);
— лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та ліка-

рям, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці.
Водночас, у п. 1.5. Інструкції № 455 міститься
перелік осіб, які права на видачу листків непрацездатності не мають, а саме:
— лікарі станцій (відділень) швидкої медичної
допомоги, станцій переливання крові, закладів
судово-медичної експертизи, бальнеогрязелікувальних, косметологічних та фізіотерапевтичних
лікарень і курортних поліклінік, будинків відпочинку, туристичних баз, зубопротезних поліклінік
(відділень), санітарно-профілактичних закладів;
— лікуючі лікарі лікувально-профілактичних
закладів усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.
Отже, наразі право видачі листків непрацездатності мають, зокрема, і лікарі приватних
закладів охорони здоров’я, а також приватні
лікарі (фізичні особи – підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики). При цьому, згідно з п. 1.6. Інструкції № 455,
видача документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність, здійснюється лікуючим лікарем (фельдшером) при пред’явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує
особу непрацездатного, і не може бути платною послугою в закладах охорони здоров’я
незалежно від їх форми власності.

Іноземця було прийнято на роботу за трудовим договором, але без дозволу на
застосування праці іноземця — чи може за це ще бути накладено адміністративний штраф, якщо з дня прийняття працівника на роботу минуло вже три місяці?
Так, може.
Відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового
договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно
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яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання
статусу біженця, на умовах трудового договору
(контракту) без дозволу на застосування праці
іноземця або особи без громадянства, визначе-
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на частинами 3 та 4 ст. 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі —
КУпАП) — це штраф від п’ятисот до однієї тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(тобто на сьогодні — від 8 500 до 17 000 грн).
Якщо протягом року зазначене порушення, за
яке особу вже піддано адміністративному стягненню, буде вчинено повторно, то розмір штрафу збільшиться й становитиме вже від однієї
тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 34 000 грн).
Відповідно до ч. 1 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не
пізніш як через два місяці з дня вчинення

правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через два місяці з дня
його виявлення, за винятком випадків, коли
справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді).
Таким чином, допуск до роботи іноземця на
умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця, при
тому, що особа продовжує працювати, є триваючим порушенням, а тому повинні застосовуватись норми ч. 1 ст. 38 КУпАП щодо притягнення до адміністративної відповідальності
не пізніш як через два місяці з дня виявлення
порушення.

Чи можна у штатному розписі зазначати таку кількість
штатних одиниць як 0,5 чи 0,75?

Так, можна.
Штатний розпис є внутрішнім (локальним)
нормативним актом підприємства й відповідно
до ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України
розробляється і затверджується власником або
уповноваженим ним органом самостійно (тобто
без погодження з профспілковим органом), який
у зведеному вигляді:
— фіксує розподіл праці між працівниками;
— закріплює структурний та чисельний склад
працівників і місячний фонд заробітної плати;
— встановлює розмір основної частини заробітної плати (посадовий оклад, оклад, тарифну
ставку) за конкретною посадою, професією, а
також розмір надбавок (доплат), які мають постійний характер і передбачені законодавством
або колективним договором.
Кількість штатних одиниць у цілому, а також у структурних підрозділах (за наявності)

визначається шляхом розрахунку за відповідними методиками. Інколи загальна чисельність працівників за результатами розрахунку
може становити, наприклад, 30,5 штатних
одиниць — тобто одна з посад (професій) за
штатним розписом (0,5 штатної одиниці) не
може бути зайнята працівником з повним робочим часом.
За таких обставин роботодавець має можливість прийняти на таку посаду працівника
лише з неповним робочим днем або неповним робочим тижнем (загальна тривалість
роботи протягом місяця не перевищуватиме
половини місячної норми робочого часу).
Заробітна плата в такому випадку буде виплачуватися пропорційно відпрацьованому
часу, але виходячи з розміру посадового окладу
(окладу, тарифної ставки) за штатним розписом.

Який штраф загрожує у разі виявлення помилки в наказі про прийняття на
роботу (неправильно вказано прізвище працівника та назву посаду) та за
несвоєчасне надання повідомлення про прийняття працівника на роботу
органам Державної фіскальної служби?
У Вашому випадку наказ про прийняття на
роботу взагалі є недійсним — адже неправильно
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обставин вважатиметься, що працівника фактично допущено до роботи без укладення трудового договору, а абз. 2 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачає
за це накладення штрафу у тридцятикратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення,
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (наразі це становить 43 500 грн).
Якщо ж підприємство несвоєчасно повідомило органи Державної фіскальної служби про
прийняття працівника на роботу, то згідно з абз. 6
ч. 2 ст. 265 КЗпП таке порушення коштуватиме
роботодавцеві 1 450 грн (мінімальна заробітна
плата на сьогоднішній день).
Це були фінансові штрафи — ті, що накладаються на розрахунковий рахунок роботодавця
(як юридичних осіб, так і фізичних осіб – підприємців). Але зверніть увагу, що сплата зазначених штрафів не позбавляє від адміністративної відповідальності.

Так, фактичний допуск працівника до роботи
без трудового договору, а також інші порушення
законодавства про працю, до яких належить і неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення органів Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу, тягне за собою й
адміністративну відповідальність відповідно до
ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення у вигляді штрафу від тридцяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 510 до 1 700 грн).
Отже, фактичний допуск одного працівника до роботи без трудового договору (тобто
без належного оформленого наказу чи розпорядження роботодавця) загрожує накладенням
двох видів штрафів, загальна сума яких може
сягати 60 500 грн (43 500 грн + 17 000 грн), а
неповідомлення (несвоєчасне повідомлення)
органів Державної фіскальної служби про
прийняття працівника на роботу коштуватиме до 3 150 грн (1 450 грн + 1 700).

Чи можуть працівники написати заяви про зменшення їм посадових окладів
за їх бажанням, щоб не дотримуватися двомісячного строку попередження
про зміну істотних умов праці?
Ні, не можуть.
У ст. 21 Закону України «Про оплату праці» від
24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон
№ 108) визначено, що працівник має право на
оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі
укладеного трудового договору.
Відповідно до ст. 15 Закону № 108 умови та
розміри оплати праці працівників, у т. ч. тарифні
сітки, схеми посадових окладів, встановлюються
в колективному договорі з дотриманням норм і
гарантій передбачених законодавством.
Посадовий оклад — це норма оплати праці
працівників за місяць, а його конкретний розмір
залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці та господарської діяльності підприємства. У зв’язку з погіршенням фінансового стану підприємства з об’єктивних
причин (зменшення обсягів виробництва та реа-
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лізації продукції, зростання дебіторської, кредиторської заборгованості тощо) можуть відбутися
зміни в організації виробництва та умовах праці, в результаті яких зменшуються розміри оплати праці.
У цьому випадку, за погодженням із профспілками або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, вносяться
зміни до колективного договору, якими встановлюються нові розміри посадових окладів
(тарифних ставок).
Згідно зі ст. 103 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), про зміну чинних умов
оплати праці в бік погіршення роботодавець
повинен повідомити працівника не пізніш як
за два місяці до їх зміни — цей термін надається
працівникові, щоб він міг прийняти рішення:
погодитися на продовження роботи в нових
умовах чи розірвати трудовий договір за п. 6
ст. 36 КЗпП.
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Під час перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною в штатному
розписі було змінено назву посади, яку вона обіймає. Як і коли це слід зафіксувати у трудовій книжці?
У будь-який час після внесення змін до
штатного розпису.
Але зверніть увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 32
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов
праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.
Про зміну істотних умов праці — систем та
розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи,
встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і
найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два
місяці.
Тому якщо зміна назви посади в штатному
розписі підприємства зумовлена змінами в
організації виробництва і праці, внаслідок
чого змінюються істотні умови праці, перейменування посади можливе лише з обов’язковим ознайомленням працівника не пізніше
ніж за два місяці.
Якщо ж назву посади було змінено для приведення у відповідність до Національного

класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (наприклад, помилкову назву посади «Інспектор з кадрової роботи» змінено на «Інспектор з кадрів») і посадові обов’язки
при цьому не змінювалися, то попереджати
працівника про зміни у найменуванні його
посади не потрібно. А тому й внести відповідний запис до трудової книжки на підставі наказу
про внесення змін до штатного розпису можна
як після виходу жінки з відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,
так і під час перебування її у відпустці з подальшим ознайомленням з наказом після виходу на
роботу.
Внесення записів до трудових книжок працівників визначається Інструкцією про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58, й у зазначеному випадку запис про перейменування посади може мати такий вигляд, як у наведеному
Зразку.
Зразок

10

01

08 2016

Посаду «Інспектор з кадрової роботи»

Наказ від

перейменовано на «Інспектор з кадрів»

25.07.2016

для приведення у відповідність

№ 112-од

до Класифікатора професій ДК 003:2010
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Труднощі слововживання
В усному і писемному мовленні часто виникають труднощі, пов’язанні з особливостями вживанням того чи іншого слова, його написанням, наголошуванням
тощо. Для цього існують словники, посібники, які допомагають перевірити себе і
уникати помилок, та не завжди вистачає часу розібратися з великою кількістю
інформації й одразу знайти і підібрати необхідні слова. Тому ми продовжуємо виокремлювати найбільш вживані й поширені слововживання й норми правопису,
зокрема, актуальні як для роботи кадровиків, так і для усіх інших співробітників.

І

ноді слова різняться лише однією буквою, або
наголосом чи закінченням і якщо не знати
значення цих слів — то за контекстом (тобто
за змістом) стає не зовсім зрозуміло, про що ве-

деться мова, або трапляється так, що одні поняття
замінюються іншими, допускаючи помилкове
трактування певного поняття. Для прикладу див.
Таблицю 1:
Таблиця 1

економічний

економний

Який стосується економіки, сукупності суспільно-виробничих
відносин, стану господарства країни, району та ін.; зв’язаний з
вивченням економіки.

1. Який ощадливо витрачає що-небудь, дотримується економії.
2. Який сприяє економії, ощадливому витрачанню чого-небудь, стриманий у виявленні чогось; емоц. забарвлене скупий.

Правильно:
економічна система, економічна криза, економічний журнал, еко- економний директор, економне використання ресурсів, економні виномічний прогрес, економічні закони
трати паперу
Неправильно:
економічна ціна, економічний супермаркет

економна криза, економний прогрес

адміністративний

адміністраторський

Який стосується адміністрації як керівного органу установи, організації. Властивий адміністраторові, керівникові.
Правильно:
адміністративний орган, адміністративні правопорушення

адміністраторські здібності
Неправильно:

адміністративні здібності

адміністраторський поділ території
багато

чимало

1. присл. У великій кількості.
2. у знач. числ. Велика кількість кого-, чого-небудь.

присл. 1.Немало, досить багато (переважно про кількість чого-небудь).
2. Значною мірою, дуже.
3. Значну кількість часу, надто довго.
Правильно:
чимало сліз

багато статей

Обидва слова є синонімами й означають поняття кількості, міри, часу. В офіційно-ділових паперах як нейтральне використовується слово багато.
банківський

банковий

Який належить банку, має відношення до нього.

Прикметник до «банка».

банківська справа, банківські операції, банківська система, банківський капітал, банківський службовець

Правильно:
банковий масаж

Неправильно:
банківська лікувальна процедура

50

банковий службовець

№ 15 (123), 1 серпня 2016

ПРАВИЛА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

близький

ближній
Який перебуває в прямих родинних стосунках з ким-небудь.

1.Розташований на невеликій відстані.
2. Який перебуває в прямих родинних стосунках з ким-небудь.
3. до кого, до чого. Який має доступ до чогось.
4. Який має невелику часову віддаленість.
5. кому, чому. Добре знаний, відомий, зрозумілий, дорогий комусь; який хвилює. 6. до кого, чого. Подібний до чогось.

Правильно:
близький будинок; близькі приятелі; уже близька ніч; близька
людина; переклад близький до оригіналу; близьке зарубіжжя

близька рідня
Неправильно:

близька рідня

ближній друг
варта

вахта

Група людей для охорони когось або чого; сам процес охорони.

стояти на варті, нічна варта

1.мор. Перебування на якому-небудь посту на судні; час перебування
на посту; частина екіпажу, яка відбуває позмінне чергування на судні.
2. перен., уроч. Трудовий ентузіазм, самовіддана праця, присвячена
чому-небудь.
Правильно:
заступити на вахту, позачергова вахта, передсвяткова вахта

Обидва слова є синонімами й означають процес охорони чи праці
веліти

воліти

Вимагати, наказувати.

Хотіти, бажати.
Правильно:
волію залишитися

веліти комусь

Слова є різними за значеннями, але їх можна сплутати через схоже написання

Часто трапляються випадки, коли необхідно
записати цифри прописом і здавалося б нічого
складного — ми ж проговорюємо ці цифри, то
й так само і пишемо. Але при написанні виникають труднощі, бо не завжди звук тотожний
графічному відображенню, ускладнюється все
ще це й правильним визначенням закінчення
відмінка. Отож, нагадуємо, що безпосередньо
числівники від 5 до 80 мають два варіанти
відмінювання, зокрема числівники 6, 7 і 8, в
коренях яких відбувається ще й чергування

голосних (приклади їхнього відмінювання
можна знайти в № 6 (114) та № 9 (117) – № 10
(118) нашої газети за поточний рік). Цього
разу ми продовжуємо відміняти числівники,
які мають два варіанти відмінювання, зокрема, зупинимося на десяткових, а саме — 50,
60, 70, і 80. Використовуючи ці числівники
прописом пам’ятайте, що в них перша частина не змінюється: «не вистачає п’ятдесяти
блокнотів», а не «п’ятидесяти» (Таблиця 2).
Таблиця 2

відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий

питання
скільки?
скількох?
скільком?
скільки? скількох?
скількома?
на скількох?

Приклад

приклад

п’ятдесят
п’ятдесяти, п’ятдесятьох
п’ятдесяти, п’ятдесятьом
п’ятдесят, п’ятдесятьох
п’ятдесятьма, п’ятдесятьома
на/у п’ятдесяти, на п’ятдесятьох

шістдесят
шістдесяти, шістдесятьох
шістдесяти, шістдесятьом
шістдесят, шістдесятьох
шістдесятьма, шістдесятьома
на/у шести, шістдесятьох

Спробуйте за зразком провідміняти числівник 80, враховуючи, що перша частина в ньому не змінюється. У наступних номерах нашої
газети ми продовжимо відбирати найбільш
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приклад
сімдесят
сімдесяти, сімдесятьох
сімдесяти, сімдесятьом
сімдесят, сімдесятьох
сімдесятьма, сімдесятьома
на/у сімдесяти, на сімдесятьох

поширені випадки труднощів української
мови, аби ви мали змогу вдосконалювати
своє усне та писемне мовлення будь-де і будьколи.
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Липень-2016

Важливі дати серпня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин

Серпень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (24 — День
Незалежності України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (23)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 175 годин
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2 — День високомобільних десантних військ (встановлено Указом Президента України від 27 липня 2012 р.
№ 457/2012).
4 — День Національної поліції України (встановлено Указом Президента України від 9 грудня 2015 р. № 693/2015). До
речі, дата свята обрана не випадково — саме цього дня у
2015 році був підписаний Президентом України Закон України «Про Національну поліцію».
5 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за липень
2016 року (за формою, затвердженою наказом Держстату
від 21 липня 2015 р. № 172).
7 — День Повітряних Сил Збройних Сил України (щорічно відзначається у першу неділю серпня згідно з Указом Президента України від 27 червня 2007 р. № 579/ 2007).
8 — День військ зв’язку (встановлено Указом Президента України від 1 лютого 2000 р. № 154/2000).
14 — День будівельника (щорічно відзначається у другу
неділю серпня згідно з Указом Президента України від
22 липня 1993 р. № 273/93);
— День працівників ветеринарної медицини (щорічно
відзначається у другу неділю серпня згідно з Указом Президента України від 1 листопада 2001 р. № 1035/2001).
15 — День археолога (встановлено Указом Президента
України від 6 серпня 2008 р. № 694/2008).
19 — День пасічника (встановлено Указом Президента
України від 15 серпня 1997 р. № 815/97).
23 — передсвятковий день (тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і
при шестиденному робочому тижні (крім працівників, яким
встановлено скорочену тривалість робочого часу));
— День Державного Прапора України (встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2004 р.
№ 987/2004).
24 — День незалежності України (святковий день).
27 — День авіації України (щорічно відзначається в
останню суботу серпня згідно з Указом Президента України
від 16 серпня 1993 р. № 305/93).
28 — День шахтаря (щорічно відзначається в останню
неділю серпня згідно з Указом Президента України від
16 серпня 1993 р. № 304/93).
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