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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 8 лютого 2016 р. № 713/039/161-16

Щодо оформлення пенсій та обчислення пільгового стажу роботи
Департаментом пенсійного забезпечення розглянуто Ваш запит на отримання публічної
інформації і, в межах компетенції, повідомляємо.
Згідно із Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції
України № 578/5 від 12.04.2012 р., зареєстрованим у Мін’юсті 17.04.2012 р. за № 571/20884,
листування про оформлення пенсій зберігається 3 роки. У зв’язку із зазначеним надати Вам
лист Мінпраці від 22.08.2002 р. № 02.-1618-9 не вбачається за можливе.
Водночас щодо обчислення пільгового стажу роботи інформуємо.
Відповідно до частини 2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсії застрахованим особам, які
працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць,
призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності
трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення».
Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію
за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних
роботах, на роботах із особливо шкідливими і особливо важкими, із шкідливими і важкими
умовами праці, за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.
Статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що основним
документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій
за відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637, передбачено, що у випадках, коли
в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах,
для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступника.
У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування
списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.
Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є, насамперед, наявність професії чи посади в зазначених Списках, підтвердження шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці результатами атестації робочих місць, Порядок проведення
якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442, та виконання
робіт в умовах, передбачених відповідним Списком, протягом повного робочого дня.
Враховуючи викладене, підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється у відповідності із Списком № 1 або Списком № 2 на підставі записів в трудових
книжках працівників та уточнюючих довідок, виданих на підставі первинних підприємств
про характер та умови праці, а також про зайнятість упродовж повного робочого дня на
роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.
Згідно з пунктом 2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на
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пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18.11.2005 р. № 383, під повним
робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками, не менше
80 відсотків робочого часу, установленого для працівників даного виробництва, професії
чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних
з виконанням своїх трудових обов’язків.
Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України простій — це зупинення
роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь
час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості
на строк до одного місяця.
Час простою та періоди відпусток без збереження заробітної плати, якщо вони були пов’язані
з виробничою необхідністю, працівникам, які працюють в шкідливих і важких умовах праці,
можуть бути зараховані до пільгового стажу, але не більше 1 місяця в календарному році.
Заступник директора Департаменту –
начальник відділу солідарної і
спеціальних пенсійних систем

Т. Матюх

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22 грудня 2015 р. № 3.12-17/2189-ЗПІ-15

Щодо проведення медичного огляду водіїв транспортних засобів
для підтвердження права на керування транспортним засобом
Міністерство охорони здоров’я України розглянуло Ваш запит на публічну інформацію
та повідомляє.
Відповідно до п. 1.3 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (далі — Положення), затвердженого спільним наказом МОЗ України та
МВС України від 31.01.2013 р. № 65/80, періодичному медичному огляду підлягають водії
транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом:
— віком до 55 років (включно) — один раз на 10 років;
— віком від 56 до 75 років (включно) — один раз на 3 роки;
— віком від 76 років і більше — один раз на рік.
Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медичному огляду один раз на рік.
Отже, якщо водій безпосередньо не задіяний для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів, то він підлягає медичному огляду на загальних підставах з періодичністю,
встановленою Положенням, залежно від віку водія транспортного засобу.
Скорочення терміну дії медичної довідки можливе у разі виявлення медичних протипоказань згідно з Переліком захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до
керування відповідними транспортними засобами.
Не існує єдиного підходу до визначення терміну дії медичних довідок, які видаються
закладами охорони здоров’я, оскільки мета їх видачі є різною, а отже і різний термін дії.
Водночас зауважуємо, що роз’яснення МОЗ України не є нормативно-правовими актами, вони мають роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють нових правових норм.
Заступник Міністра
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 3 грудня 2015 р. № 492/06/186-15

Щодо трудової книжки
Відповідно до частини третьої статті 48 Кодексу законів про працю України трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у
фізичної особи понад п’ять днів. Враховуючи зазначене, працівнику, який приступає до роботи вперше, трудова книжка має бути заведена, в тому числі, фізичною особою – підприємцем.
Разом з цим звертаємо увагу, що пунктом 2.12. Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.1993 р. за № 110 (далі — Інструкція), встановлено, що першу сторінку трудової книжки (на якій вказуються відомості про
працівника) має підписати особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього
поставити печатку підприємства (або печатку відділу кадрів), на якому вперше заповнюється
трудова книжка.
Законом України від 28.12.2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі — Закон), зокрема передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого
наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.
Крім того, Законом виключено статтю 241 КЗпП, яка передбачала реєстрацію, укладеного
між працівником та фізичною особою, трудового договору у державній службі зайнятості
(зміни набрали чинності 01.01.2015 р.).
У зв’язку з прийняттям Закону трудові книжки фізичній особі – підприємцю слід заповнювати за аналогією з пунктом 2.4. Інструкції.
Тобто усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться фізичною
особою – підприємцем після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого
строку, а в разі звільнення — у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу
(розпорядження). Запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення
завіряються печаткою.
У разі відсутності у фізичної особи – підприємця печатки, записи у трудовій книжці завіряються його підписом.
Враховуючи викладене, норми Інструкції слід застосовувати в частині, що не суперечать
нормативно-правовим актам вищої юридичної сили.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами,
за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор
Юридичного департаменту
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Виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника
Нарешті прийшла довгоочікувана весна — отож, деякі працівники незабаром вирішать використати своє право на щорічну відпустку (принаймні її частину). Звісно,
у роботодавця може з’явитися необхідність тимчасової заміни таких працівників,
що, у свою чергу, призведе до виникнення у кадровиків пов’язаних з цим практичних питань: який спосіб заміни обрати, кому доручити виконання обов’язків відсутнього працівника, як правильно оформити такі відносини та скласти відповідний
наказ тощо. Тому завчасно розглянемо зазначені та інші запитання, пов’язані з необхідністю оформлення певної документації для заміни тимчасово відсутнього
працівника, аби ви наперед знали, що слід робити у тій чи іншій ситуації.

Загальні положення
Відносно нормативно-правової бази, у першу чергу слід згадати про ст. 105 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), яка регулює порядок оплати праці при суміщенні
посад (професій) та виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Також порядок
оформлення та оплати виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника регулюється
роз’ясненням Державного комітету Ради міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати,
Секретаріату всесоюзної центральної ради професійних спілок «Про порядок оплати тимчасового заступництва» від 29 грудня 1965 р. № 30/39
(далі — Роз’яснення № 30/39), яке діє на підставі Постанови Верховної Ради України «Про
порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР»
від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ. Варто ще
згадати лист Міністерства соціальної політики
України «Щодо виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника» від 19 квітня 2011 р.
№ 126/06/ 186-11.
На практиці досить часто плутають або використовують як тотожні поняття суміщення
професій (посад) та тимчасового заміщення.
З огляду на це, одразу звертаємо увагу, що під
тимчасовим заміщенням мається на увазі ви-
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конання обов’язків за більш відповідальною
посадою тимчасово відсутнього працівника
іншим працівником, який працює на тому ж
під-приємстві, у разі виробничої необхідності.
А суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).
При цьому суміщувана посада обов’язково має
бути у штатному розписі і бути вакантною (наприклад, у разі звільнення когось із працівників чи введення до штатного розпису нової посади), натомість як при тимчасовому заміщенні,
навпаки, посада, за якою працівник тимчасово
виконує обов’язки іншого працівника, не вакантна, проте працівник, що її займає, тимчасово відсутній у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли
відповідно до чинного законодавства за ним
зберігається робоче місце (посада).
Згідно з чинним законодавством виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
може бути як без звільнення працівника від
своїх основних обов’язків, так і зі звільненням
від них. У першому випадку, коли працівник,
поряд зі своєю основною роботою, виконує ще
й обов’язки тимчасово відсутнього працівника, йому згідно зі ст. 105 КЗпП, провадиться

7

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

доплата за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника (розмір доплати встановлюється на умовах, передбачених колективним договором).
Якщо ж виконання обов’язків за посадою
тимчасово відсутнього працівника (тимчасове
заступництво) провадиться із звільненням від
основних обов’язків, відповідно до п. 1 Роз’яснення № 30/39 працівнику виплачується різниця між його фактичним окладом та посадовим окладом працівника, якого він замінює,
якщо цей працівник не є штатним заступником або помічником відсутнього працівника
(за відсутності посади заступника). Наприклад, у разі наявності у керівника кількох заступників або помічників, штатним вважається,
відповідно, перший заступник або старший
помічник — саме він протягом відсутності
керівника й повинен буде виконувати його
обов’язки без права на отримання різниці в
окладах.

Документальне оформлення
Загалом перед тим, як призначити працівника до виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається
місце роботи, роботодавець має обрати спосіб такого залучення. Наприклад, на час відсутності керівника відділу у зв’язку з наданням йому соціальної відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
його обов’язки можуть виконувати інші посадові особи цього ж підприємства як без
звільнення від основної роботи, так і зі звільненням від основних обов’язків. На цю посаду
можна тимчасово перевести іншого штатного
працівника даного підприємства або прийняти особу, яка не є працівником цього підприємства, уклавши з ним строковий трудовий договір.
Тимчасове заступництво є окремим випадком виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника і, як правило, застосовується
при необхідності заміщати працівника, який
займає вищу посаду. Тобто мова йде про заміщення керівників усіх рівнів. Якщо тимчасово
переводять іншого штатного працівника під-
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приємства на посаду керівника відділу або
приймають на цю посаду особу, яка не є працівником цього підприємства, уклавши з ним
строковий трудовий договір, встановлюється і
виплачується заробітна плата за посадою керівника відділу.
Зазвичай, обирають працівника, на якого
будуть покладатися функції з виконання, наприклад, обов’язків тимчасово відсутнього
керівника відділу, з урахуванням його реальних можливостей виконувати ці обов’язки.
Як правило, в першу чергу береться до уваги
відповідна професійна підготовка. Якщо ж
цей працівник не є штатним заступником
того ж керівника відділу та його посадовою
інструкцією не передбачено виконання ним
обов’язків керівника відділу у разі його відсутності, покладання функцій з виконання
обов’язків тимчасово відсутнього керівника
відділу можливе лише за згодою цього працівника. Адже, відповідно до ст. 43 Конституції України, використання примусової праці
забороняється.
Варто вказати, що порядок оформлення і
оплати праці тимчасових заступників регулюється вищезгаданим Роз’ясненням № 30/39.
Кадровик має розробити і видати наказ про заступництво, яке допускається лише за згодою
працівника. Згідно з п. 15 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13, у випадку, якщо
умови про розміри доплат за виконання працівником поряд з основною роботою додаткової роботи з іншої професії (посади) або
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
без звільнення від основної роботи не були
визначені відповідно до ст. 105 КЗпП у колективному договорі або погоджені інакше, розмір оплати за таку роботу, виконану за розпорядженням власника або за його згодою,
встановлюється судом з урахуванням її складності, характеру, обсягу, а також ступеня використання робочого часу та тарифної ставки працівника.
Роботодавець має видати відповідний наказ, де слід вказати про призначення відпо-
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відного працівника із зазначенням посади,
часовий проміжок виконання таких обов’язків, порядок оплати праці під час тимчасової відсутності основного працівника тощо.
Що характерно, форма надання згоди на виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника законодавством не встановлена.
Таким чином, якщо працівник, ознайомившись з наказом про покладання на нього
функцій з виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника, не буде заперечувати
проти цього, вважається, що він дав згоду на
виконання зазначених обов’язків. Тобто, у
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працівника немає необхідності подавати будьякі заяви про виконання ним обов’язків тимчасово відсутнього працівника, якщо ініціатива з виконання таких обов’язків виходить від
роботодавця.
Отже, оформлення тимчасового заступництва відбувається лише шляхом видання роботодавцем відповідного наказу (розпорядження),
в якому, поряд з іншим, мають бути зазначені
часовий проміжок, протягом якого на працівника покладається тимчасове виконання обов’язків відсутнього працівника, та порядок оплати
праці (Зразок 1).
Зразок 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІКС»
НАКАЗ
15.03.2016 р.

м. Київ

№ 71-п

Про виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника
У зв’язку зі щорічною відпусткою Григорчук О. С., головного бухгалтера ПрАТ «Ікс»,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити КИРИЛЕНКО Ганну Володимирівну, бухгалтера 1 категорії, виконуючою
обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «Ікс» з 21 березня по 5 квітня 2016 року — на час
тимчасової відсутності головного бухгалтера, Григорчук О. С., у зв’язку з її перебуванням у
щорічній відпустці.
2. Виплатити Кириленко Г. В. за виконання обов’язків головного бухгалтера ПрАТ «Ікс»
різницю між її фактичним посадовим окладом та посадовим окладом Григорчук О. С..
Підстава: доповідна записка Григорчук О. С., головного бухгалтера, від 10.03.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
15.03.2016 р.

Зауважимо, що покладення виконання обов’язків на конкретного працівника підприємства
можна вказати не лише в окремому наказі (розпорядженні) роботодавця, а й саме в тому, на підставі якого заміщуваний працівник буде тимчасово відсутній (Зразок 2) — звісно, якщо така
відсутність потребує видання спеціального нака-
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Руденко

Кириленко

С. П. Руденко

Г. В. Кириленко

зу, а не викликана, наприклад, відсутністю працівника через хворобу.
Зауважимо, що якщо на працівника покладається виконання обов’язків керівника відділу,
то із зазначеної в наказі дати він несе юридичну
відповідальність, передбачену законодавством
для керівника відділу.
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Зразок 2
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІКС»
НАКАЗ
12.11.2015 р.

м. Київ

№ 237-п

Про надання відпустки по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку Дмитренко І. Л.
та покладення її обов’язків на Коломієць С. П.
У зв’язку із заявою Дмитренко І. Л. щодо надання їй відпустки по догляду за дитиною до
досягнення неї трирічного віку,
НАКАЗУЮ:
1. ДМИТРЕНКО Інні Леонідівні, начальнику відділу кадрів, надати відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 16 листопада 2015 року.
2. На час тимчасової відсутності Дмитренко І. Л., у зв’язку з наданням їй відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виконання обов’язків начальника
відділу кадрів покласти на інспектора з кадрів, КОЛОМІЄЦЬ Світлану Петрівну, за її згодою,
із звільненням від її основних обов’язків.
3. Встановити Коломієць С. П. на час виконання обов’язків Дмитренко І. Л. посадовий
оклад начальника відділу кадрів згідно зі штатним розписом.
Підстава: заява Дмитренко І. Л. від 11.11.2015 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
12.01.2015 р.
13.01.2015 р.

Руденко

Коломієць
Дмитренко

Звільнення
від тимчасового виконання
Після спливу терміну виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (тобто
після повернення з відпустки чи відрядження
тощо на своє місце роботи останнього) постає
питання, як правильно оформити звільнення
працівника від виконання таких обов’язків?
За таким працівником зберігається посада,
на яку він прийнятий за трудовим договором.
Такий працівник, якщо він не є, наприклад,
штатним заступником керівника відділу та
його посадовою інструкцією не передбачено
виконання ним обов’язків керівника відділу за
умови його відсутності, має право в будь-який
час відмовитися від виконання обов’язків ке-
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С. П. Руденко

С. П. Коломієць
І. Л. Дмитренко

рівника відділу і повернутися до виконання
обов’язків за посадою, визначеної трудовим
договором, у письмовому вигляді сповістивши
про це роботодавця відповідною заявою, яка є
підставою для видання наказу про звільнення
працівника від виконання ним обов’язків керівника відділу.
Також зазначимо, що працівник, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, має право в
будь-який час вийти на роботу і приступити до
виконання обов’язків, перервавши таку відпустку. Перед виходом на роботу він зобов’язаний
письмово сповістити про це роботодавця, подавши відповідну заяву. На підставі вказаної
заяви роботодавець видає наказ, відповідно до
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якого керівник відділу приступає до роботи з
певної дати, а працівник, який виконував його
обов’язки, з цієї дати звільняється від таких і
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приступає до виконання обов’язків за посадою,
на яку він прийнятий за трудовим договором
(Зразок 3).
Зразок 3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІКС»
НАКАЗ
14.03.2016 р.

м. Київ

№ 70-п

Про вихід на роботу Дмитренко І. Л.
та звільнення від виконання
її обов’язків Коломієць С. П.
У зв’язку з достроковою перервою Дмитренко І. Л. відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та її виходом на роботу,
НАКАЗУЮ:
1. ДМИТРЕНКО Інну Леонідівну, начальника відділу кадрів, вважати такою, що приступила до роботи з 16 березня 2016 року.
2. КОЛОМІЄЦЬ Світлану Петрівну звільнити від тимчасового виконання обов’язків начальника відділу кадрів з поверненням до виконання обов’язків інспектора з кадрів з
16 березня 2016 року.
Підстава: заява Дмитренко І. Л. від 11.03.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
14.03.2016 р.
15.03.2016 р.

Руденко
Коломієць
Дмитренко

Наприкінці ще раз підкреслимо, що призначення працівника виконуючим обов’язки на вакантну посаду не допускається. Це можливо
лише для посад, призначення на які відбувається
вищим органом управління. У разі призначення
працівника, в тому числі штатного заступника
(помічника) виконуючим обов’язки на вакантну
посаду, оплата праці йому проводиться за цією
посадою. У разі тимчасового покладення на робітника обов’язків техніка, майстра, обліковця
чи іншого працівника, йому виплачується посадовий оклад та премія за фактично виконувану
роботу. Якщо оплата за таку роботу нижча середнього заробітку за основною роботою, то
здійснюється доплата до середнього заробітку.
А щодо преміювання працівникам, які тимчасово заміщують відсутнього працівника варто вка-
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С. П. Руденко
С. П. Коломієць
І. Л. Дмитренко

зати, що вона нараховується на умовах і в розмірах, встановлених за посадою тимчасово
відсутнього працівника. На різницю в окладах премія нараховується у тому ж порядку, як на доплату
за суміщення посад, на що вказує ст. 105 КЗпП.
Також зверніть увагу, що Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України
та Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58, внесення
до трудової книжки записів про виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника не
передбачено.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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Записки у роботі кадровика:
доповідні, службові, пояснювальні
Серед різноманітності документів, з якими доводиться працювати кадровику, часто
зустрічаються й різні записки — пояснювальні, доповідні та службові. Наразі
з’ясуємо, чим вони відрізняються між собою, як їх правильно складати та чим
регулюється порядок їхнього застосування.

Правове регулювання
Згідно з Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 р.
№ 1024, пояснювальні й доповідні записки належать до підкласу 0201 «Документація з організації та припинення діяльності юридичної особи»
класу 02 «Організаційно-розпорядча документація». Вимоги ж до їх оформлення містяться
у ДСТУ 4163–2003 «Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги
до оформлювання документів», затвердженому
наказом Держспоживстандарту України від
7 квітня 2003 р. № 55, та в Збірнику уніфікованих
форм організаційно-розпорядчих документів,
схваленому Методичною комісією Держкомархіву України (протокол від 20 червня 2006 р. № 3).
Крім того, деякі питання застосування і оформлення пояснювальних і доповідних записок розглядаються у:
— Типовій інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженій постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р.
№ 1242 (далі — Типова Інструкція № 1242);
— Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів
та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України
(далі — Мін’юст) від 12 квітня 2012 р. № 578/5;
— Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів у державних орга-
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нах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18 червня
2015 р. № 1000/5.
У Кодексі законів про працю України (далі —
КЗпП) такі поняття, як «пояснювальна» або «доповідна записка» не згадуються, натомість у
ньому використовується поняття «письмове
пояснення», яке на практиці й оформлюється
таким документом, як «пояснювальна записка».
Зокрема, у ст. 149 КЗпП зазначено, що до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової
дисципліни «письмові пояснення».

Види пояснювальних записок
За змістом пояснювальні записки поділяються
на два види:
1) записки, в яких пояснюється зміст окремих
положень основного документа (плану, звіту,
проекту тощо);
2) записки, в яких розкриваються причини
певного факту, вчинку, події тощо переважно
«негативного характеру» (наприклад, невиконання певного доручення чи порушення трудової дисципліни).
Також розрізняють внутрішні та зовнішні
пояснювальні записки, оформлення яких дещо
різниться. У свою чергу, внутрішні пояснювальні записки можуть розподілятися на такі,
які подаються та адресуються:
— керівником структурного підрозділу керівнику підприємства або його заступнику та
оформлюються на бланку структурного підрозділу (за наявності) даного підприємства (Зразок 1);
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Зразок 1
Назва структурного підрозділу

Адресат

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
00.00.0000 № _______
Місце складення
Заголовок до тексту
(У тексті наводять факти, що стали приводом для її написання або пояснюють зміст
окремих положень основного документа, який, як правило, додається)
Відмітка про наявність додатків (за потреби)
Назва посади керівника
структурного підрозділу

Особистий підпис

— працівником структурного підрозділу на
ім’я керівника цього підрозділу (або інколи —
на ім’я керівника іншого підрозділу чи одного з

Ініціал(и), прізвище

керівників підприємства) та оформлюються
працівником власноруч, переважно у довільній
формі (Зразок 2).
Зразок 2
Керівнику
___________________________
(назва організації або структурного підрозділу)

Прізвище, ініціали керівника
Посада (у родовому відмінку)
Прізвище, ім’я, по батькові
особи, яка дає пояснення
Пояснювальна записка
(У тексті працівник наводить пояснення з приводу якоїсь події, пригоди, вчинку або
своєї поведінки)
Відмітка про наявність додатків (за потреби)
Дата

Зовнішні пояснювальні записки призначені для подання за межі підприємства і, як
правило, адресуються керівнику організації
вищого рівня або його заступнику (Зразок 3).

Реквізити та оформлення
пояснювальних записок
Для внутрішніх пояснювальних записок передбачені такі реквізити:
— назва структурного підрозділу підприємства;
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Особистий підпис працівника

— назва виду документа (Пояснювальна записка);
— дата документа;
— реєстраційний індекс документа;
— адресат;
— заголовок до тексту документа;
— текст документа;
— відмітка про наявність додатка (за наявності документа, що додається до пояснювальної записки);
— підпис;
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Зразок 3
Зображення Державного герба України
або емблеми організації (за потреби)
Назва організації вищого рівня
Назва організації
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
00.00.0000 № _______
Місце складення

Адресат

Заголовок до тексту
(У тексті наводять факти, що стали приводом для її написання або пояснюють зміст
окремих положень основного документа, який, як правило, додається)
Відмітка про наявність додатків (за потреби)
Назва посади
керівника організації

Особистий підпис

Ініціал(и), прізвище

Прізвище виконавця і номер його телефону (за потреби)

— відмітка про виконання документа і направлення його до справи;
— відмітка про наявність копії документа в
електронній формі (за потреби).
Зовнішні пояснювальні записки містять
наступні реквізити:
— назва організації вищого рівня;
— назва організації;
— назва виду документа (Пояснювальна записка);
— дата документа;
— реєстраційний індекс документа;
— місце складання або видання документа;
— адресат;
— заголовок до тексту документа;
— текст документа;
— відмітка про наявність додатка (за наявності документа, що додається до пояснювальної записки);
— підпис керівника підприємства;
— прізвище виконавця і номер його телефону.
Під час оформлення пояснювальних записок
слід звертати увагу на правильність написання
зазначених реквізитів та уникати деяких типових помилок, зокрема необхідно:
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— не плутати дату підписання записки, яка
вказується на записці, з датою події, про яку в
ній йдеться;
— реєструвати окремо внутрішні та зовнішні
записки (зовнішні записки реєструються як вихідні документи);
— слідкувати, аби заголовок пояснювальної
записки стисло і точно визначав смисловий
аспект змісту документа (у внутрішній пояснювальній записці працівника підприємства, складеній у довільній формі, оформлювати заголовок
необов’язково);
— робити відповідну відмітку в пояснювальній записці, якщо вона подається або надсилається разом з додатками.

Зміст пояснювальних записок
Вимоги до змісту пояснювальної записки
першого виду (що пояснює зміст іншого документа) можуть різнитися залежно від сфери
діяльності, в якій вона складається, та виду документа, до якого вона додається. Наприклад,
достатньо різні вимоги до змісту пояснювальних записок передбачені у таких відомчих нормативно-правових актах як Порядок подання
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нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації», затверджений
наказом Мін’юсту від 12 квітня 2005 р. № 34/5,
Порядок складання звітних даних страховиків,
затверджений розпорядженням Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 3 лютого 2004 р. № 39, тощо.
Зміст пояснювальної записки другого виду
(що пояснює причини певного вчинку чи події)
також може значно різнитися залежно від конкретних обставин. Наприклад, від змісту пояснювальної записки порушника трудової дисципліни може часто залежати рішення роботодавця
щодо застосування відповідного дисциплінарного стягнення. Тому іноді кадровик може порадити порушнику правильно скласти таку записку залежно від конкретної ситуації, якщо, на
думку кадровика, певний порушник є достатньо
цінним працівником для підприємства і не заслуговує з певних причин на дуже суворе стягнення, або ж взагалі «умовити» такого порушника написати пояснювальну записку, якщо він
відмовляється це зробити. Зокрема, можна пояснити порушнику, що у записці він може правильно розставити потрібні йому акценти в
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тому, що відбулося, і продемонструвати свою
«лояльність» до підприємства (роботодавця).
Завдяки цьому провина порушника може виявитися і не такою вже серйозною, а дисциплінарне
стягнення буде достатньо «м’яким» або взагалі
не накладатися.
Складаючи таку записку, спочатку бажано «сухою канцелярською мовою» перерахувати факти,
які мають безпосереднє відношення до відповідної ситуації, а потім вже пояснити причини цієї
ситуації. Бажано висловлювати свої думки коротко та уникати будь-якої емоційності. Слід також
подумати над тим, щоб пояснення виглядали вагомими і аргументованими, для чого інколи буває корисно обговорити зміст майбутньої пояснювальної записки із досвідченими колегами.
Звичайно, зміст пояснювальної записки буде
залежати від конкретної «негативної» ситуації,
але сенс кожної записки, як правило, буде у тому,
щоб за можливості пом’якшити провину того,
хто пише пояснювальну записку, у виникненні
такої ситуації або взагалі виправдатися. Деякі
приклади типових ситуацій, які можуть виникнути на роботі, та можливий зміст відповідних
пояснювальних записок, які показують «винну
особу» у вигідному світлі, наведено у Таблиці 1.
Таблиця 1

Приклад ситуації
Людина два місяці працює на підприємстві, що спеціалізується на
стільниковому зв’язку та відповідає
за оформлення договорів з власниками об’єктів, де встановлені антени.
Але з власниками деяких об’єктів
вже понад рік не оформлено договори. Після перевірки підприємства
контролюючими органами його було
оштрафовано за відсутність договорів з деякими власниками об’єктів.
Внаслідок цього керівництво фірми
стало вимагати пояснювальну записку від відповідальної особи за
оформлення договорів.
Заступник керівника підприємства
провокує працівників домогтися від
директора підняти заробітну плату,
пропонує один день на тиждень не
виходити на роботу, випитує у працівників, що вони думають з цього
приводу, а потім доповідає все
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Практичні поради
У випадку вимоги керівництва подати
пояснювальну записку, її слід написати, виклавши усі обставини справи.
Зокрема, працівник має відобразити
у записці, що він робить усе можливе, аби виправити негативну ситуацію, але оскільки вона склалася не з
його вини (ще до того, як його було
прийнято на роботу), то необхідно
мати певний час для укладення договорів з усіма власниками об’єктів.

Приклад витягу з пояснювальної записки
«Я працюю на підприємстві з 15.01.2016 р..
Згідно з посадовою інструкцією, з якою я
ознайомився також 15.01.2016 р., я повинен
оформляти договори з власниками об’єктів
перед установкою на них антен. На цей час
мною оформлено 17 договорів із власниками
всіх об’єктів, на яких встановлювалися антени
після прийняття мене на роботу. Проте ще є 15
об’єктів, щодо яких договори відсутні, але антени на них встановлювалися у минулому році,
тобто до мого прийняття на роботу. З власниками 11 таких об’єктів я також вже оформив договори, але з рештою (4) ще не встиг цього зробити внаслідок великого обсягу робіт та значної
віддаленості таких об’єктів один від одного».
Оскільки працівник дійсно не зміг
«Заступник директора, Іванов І. І., систематичстримати своїх емоцій, а заперечуно підбурює працівників підприємства до невивати очевидне не має сенсу, то і не
ходу на роботу, аби домогтися підняти заробітслід цього робити у пояснювальній
ну плату. Водночас, він займається доносами
записці. Проте, за можливості, слід
на працівників підприємства, приховуючи свою
пом’якшити ситуацію і пояснити при- власну поведінку, внаслідок чого 25.02.2016 р.
чини свого вчинку, детально
в мене з ним виник конфлікт, під час якого
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Таблиця 1. Закінчення
директору. Внаслідок цього один з
описавши поведінку заступника дипрацівників не втримався і назвав за- ректора.
ступника директора зрадником. Після цього заступник директора написав доповідну записку директору, де
звинуватив працівника у порушенні
трудової дисципліни та субординації.
Людина оформлює документи щодо
достатньо специфічної (рідкої) сфери діяльності, має значний обсяг
роботи (велику кількість документів),
внаслідок чого на її робочому столі
існує безлад, серед якого один з
документів «тимчасово загубився»
та не був оформлений у належний
термін.

Зважаючи на те, що працівник дійсно
не виконав завдання у належний
термін, не слід цього заперечувати.
Водночас, варто описати труднощі
роботи, через які це мало місце. Також у даному випадку працівникові
не потрібно довго виправдовуватися,
оскільки він є «вузьким» спеціалістом й керівництву буде важко знайти
йому заміну.

На підприємстві впроваджено політику обмеження доступу до мережі
Інтернет з особистих питань. Проте
людина, коли не була завантажена
роботою, відвідувала деякі форуми
та соціальні мережі з метою особистого спілкування. Системний
адміністратор зафіксував зазначене
і повідомив керівництву підприємства назви Інтернет-ресурсів, які
працівник відвідував у робочий час
з особистих питань, після чого від
працівника стали вимагати пояснювальну записку.

У даному випадку провина зафіксована, тому працівникові не має сенсу
її заперечувати — краще одразу
визнати свою вину та пообіцяти не
допускати подібного у майбутньому
(але подібний підхід виправданий
лише у разі одного такого випадку,
а не систематичного порушення).

Види та реквізити
доповідних записок
Доповідна записка — це службовий документ,
в якому інформують керівництво про ситуацію,
що склалася, факти, які мали місце, виконання
роботи, потреби тощо. Якщо є необхідність, у
доповідній записці подають висновки і пропозиції. Саме наявністю висновків та пропозицій
доповідна записка в основному і відрізняється
від пояснювальної. Тому текст доповідної записки, як правило, поділяється на дві змістовні частини, у першій з яких наводяться факти або опи-
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я назвав його зрадником, а він, у свою чергу,
обізвав мене «недотепою». Інших образливих
виразів на його адресу я не робив і трудової
дисципліни не порушував. Вважаю, що маю
право висловлювати свою думку, а також прошу звернути увагу як на дійсну потребу в підвищенні заробітної плати, так і на неприйнятну
поведінку заступника директора».
«Я працюю перекладачем у відділі технічних
перекладів з 01.11.2015 р. та оформлюю і перекладаю документацію за авіаційною тематикою.
До цього мені доводилося перекладати тільки
матеріали за автомобільною тематикою. Кількість документів, які я оформлюю, доходить до
10 на день, внаслідок чого з початку мені було
важко впоратися з ними вчасно, а тому мій стіл
був «завалений» значною кількістю неоформлених документів, серед яких я не встиг знайти
і вчасно оформити накладну № 1233 щодо поставок гвинтів для гелікоптера. Але протягом
останнього часу, отримавши досвід роботи із
авіаційною документацією, я вже краще став
розумітися на авіаційній термінології, значно
підвищив продуктивність своєї праці й поступово впорядковую своє робоче місце, внаслідок
чого усі документи будуть оформлюватися
вчасно».
«Я визнаю, що дійсно періодично використовувала корпоративний Інтернет в особистих
цілях під час свого робочого часу, коли не була
завантажена поточною роботою, і таким чином
порушила внутрішні нормативні документи
підприємства щодо порядку роботи в Інтернеті.
Зобов’язуюсь більше не робити цього і прошу
не застосовувати до мене заходи дисциплінарного стягнення».

сується ситуація, що стала приводом для написання доповідної записки, а у другій — дається
аналіз ситуації, робляться певні висновки, пропонуються можливі варіанти вирішення проблеми або певні дії, які, на думку автора, необхідно вжити.
Крім того, пояснювальні записки здебільшого
(хоча і не завжди) складають і підписують «звичайні» працівники, а доповідні — керівники.
Доповідна записка може подаватися як за
власною ініціативою автора, так і вказівкою керівництва. Залежно від характеру, змісту і при-
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значення доповідні записки можна умовно розподілити на звітні, інформаційні або ініціативні.
Наприклад, мета ініціативної доповідної записки — спонукати керівника до прийняття певного рішення.
Залежно від керівного рівня адресата та його
«місцезнаходження», розрізняють внутрішні та
зовнішні доповідні записки.
Внутрішня доповідна записка адресується
керівникові підприємства або керівникові структурного підрозділу, якому безпосередньо підпорядковується працівник — автор цієї записки.
Якщо внутрішню доповідну записку складає керівник структурного підрозділу на ім’я керівника
підприємства, то її оформлюють на бланку відповідного структурного підрозділу, а якщо такий
бланк не заведено — на чистих аркушах паперу з
відтворенням основних реквізитів бланку структурного підрозділу. Якщо внутрішню доповідну
записку складає працівник структурного підрозділу на ім’я керівника цього підрозділу, її оформлюють на чистих аркушах паперу, у тому числі й
рукописним способом. Підписує внутрішню до-
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повідну записку її автор — відповідно керівник
структурного підрозділу або рядовий працівник.
Внутрішня доповідна записка має такі реквізити:
— назва структурного підрозділу підприємства;
— назва виду документа (Доповідна записка);
— дата документа;
— реєстраційний індекс документа;
— адресат;
— заголовок до тексту документа;
— текст документа;
— відмітка про наявність додатків (за наявності документів, що додаються до доповідної
записки);
— підпис;
— відмітка про виконання документа і направлення його до справи;
— відмітка про наявність копії документа в
електронній формі (за потреби).
Приклад змісту та оформлення внутрішньої
доповідної записки керівника структурного підрозділу на ім’я керівника підприємства наведено у Зразку 4.
Зразок 4

Відділ кадрів

Директору
ТОВ «Будівник»
Колодяжному В. І.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
10.03.2016 № 22
м. Харків
Про зняття стягнення
з Іванова С. О.
Інспектором з кадрів відділу кадрів Івановим Семеном Олександровичем 1 вересня 2015 р.
було вчинено прогул без поважних причин, у зв’язку з чим наказом від 3 вересня 2015 р.
№ 183-п Іванову С. О. було оголошено догану.
Протягом останніх шістьох місяців Іванов С. О. не допустив жодного порушення трудової
дисципліни та проявив себе як дисциплінований працівник, який якісно і в строк виконує всі
свої посадові обов’язки. Зокрема, у зазначений період він як висококваліфікований фахівець був залучений до розроблення і оформлення значного обсягу відповідної документації
щодо підвищення кваліфікації великої групи працівників підприємства, відповідально та
вчасно виконавши усі поставленні перед ним завдання.
Виходячи з викладеного, прошу достроково зняти дисциплінарне стягнення з Іванова С. О..

Начальник відділу кадрів
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Івашко

О. О. Івашко
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Зовнішню доповідну записку адресують, як
правило, керівнику організації вищого рівня.
Незалежно від того, хто є виконавцем зовнішньої доповідної записки, підписує її керівник
організації, а у випадку спільної записки кількох
підприємств — керівники кожного із цих підприємств.
Зовнішня доповідна записка має такі реквізити:
— назва організації вищого рівня;
— назва підприємства;
— назва виду документа (Доповідна записка);
— дата документа;
— реєстраційний індекс документа;
— місце складання або видання документа;
— адресат;
— заголовок до тексту документа;
— текст документа;
— відмітка про наявність додатків (за наявності документів, що додаються до доповідної
записки);
— підпис;
— прізвище виконавця і номер його телефону.
Зауважимо, що у практичній діяльності більшості підприємств внутрішні доповідні записки
зустрічаються набагато частіше, ніж зовнішні.
Замість зовнішніх доповідних записок у відносинах із вищестоящими органами часто використовуються службові листи, які за своїм характером та змістом іноді мало чим відрізняються від
зовнішніх доповідних записок. Наприклад, у Типовій інструкції з діловодства № 1242 зазначається, що текст службового листа (подібно до
Проблема
Час для реагування на доповідну записку

Опис ситуації та запитання
Керівник структурного підрозділу подав доповідну записку керівнику підприємства про порушення трудової
дисципліни підлеглим працівником,
але керівник підприємства на неї не
відреагував (не відповів на доповідну
записку та не наклав дисциплінарне
стягнення на порушника). Протягом
якого часу керівник підприємства має
«відреагувати» на доповідну записку?
Цитування у до- У ході конфлікту між працівниками
повідній записці підприємства один із них застосував
образливих ви- до іншого образливі висловлення, у
словів
тому числі й ненормативну лексику.
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тексту доповідної записки), як правило, складається з двох частин, у першій з яких зазначається
причина, підстава або обґрунтування підготовки
листа чи наводяться посилання на документи, що
були підставою для його складення, а друга частина включає висновки, пропозиції, прохання,
рішення тощо, які розміщуються з абзацу.

Рекомендації щодо складання
доповідних записок
Під час оформлення доповідних записок слід
дотримуватися певних правил та уникати деяких типових помилок, зокрема, слід:
— дату і реєстраційний індекс доповідної записки проставляти у день її підписання;
— внутрішні доповідні записки реєструвати
окремо від зовнішніх, зокрема реєстраційний
індекс зовнішнім доповідним запискам надається
за журналом (картотекою, базою даних) реєстрації вихідних документів, а внутрішніх —
вхідних;
— заголовок до тексту доповідної записки
складати у такий спосіб, щоб він стисло і точно
відображав зміст тексту;
— робити відповідну відмітку у доповідній записці, якщо вона подається або надсилається
разом з додатками;
— у разі потреби зазначати прізвище виконавця і номер його телефону на зовнішній доповідній записці.
Деякі поради щодо подання та змісту доповідних записок в окремих ситуаціях наведено у Таблиці 2.
Таблиця 2

Практичні поради
Трудовим законодавством не передбачений обов’язок керівника
підприємства відповідати на доповідну записку або притягати відповідного працівника до дисциплінарної відповідальності на підставі
доповідної записки, бо це право керівника, а не його обов’язок. Крім
того, для накладання дисциплінарного стягнення не достатньо тільки доповідної записки. На підставі доповідної записки керівник підприємства може прийняти рішення про розслідування відповідного
випадку, отримання від порушника пояснювальної записки і тільки
після того приймати рішення щодо дисциплінарного стягнення.
Цитувати у доповідній записці всі образливі висловлення і, тим
більше, ненормативну лексику немає потреби, достатньо вказати за
необхідності характер цих висловлювань (наприклад, «застосовував
ненормативну лексику», «вказував у грубій формі на начебто низькі
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Таблиця 2. Закінчення
Чи потрібно цитувати ці висловлення розумові здібності»). Але у ході відповідного розслідування, якщо
у доповідній записці?
виникла така необхідність, наприклад, в особистій бесіді з керівником підприємства, можна повідомити і суть образи із цитуванням
відповідних висловів, проте все ж таки уникаючи нецензурних слів.
Як правило, після отримання доповідної записки про порушення
Ознайомлення Керівник структурного підрозділу
із змістом допо- написав доповідну записку керівнику трудової дисципліни проводиться розслідування такого порушення,
відної записки підприємства про порушення дисв ході якого від порушника вимагають написання пояснювальної
порушника
ципліни одним із працівників. Чи
записки. Але порушник буде не в змозі максимально повно поможе цей працівник ознайомитися зі яснити свої дії, якщо не буде детально ознайомлений з тим, у чому
змістом цієї записки?
його звинувачують, у тому числі й з доповідною запискою. Зокрема,
у розділі «Права» посадових інструкцій працівників часто передбачається окремий пункт щодо їх права ознайомлюватися з матеріалами, які містять оцінку їхньої діяльності, та давати по ним пояснення.
Але у загальному випадку керівник підприємства сам вирішує питання щодо ознайомлення відповідного працівника із всією доповідною
запискою у конкретному випадку, адже у цій записці можуть бути й
відомості, які не стосуються безпосередньо відповідного працівника.
Складання
На працівника була оформлена до- Складання будь-якого документа «заднім числом» є порушенням
доповідної заповідна записка «заднім числом»,
чинного законодавства. Крім того, однієї доповідної записки для виписки «заднім
про яку він і не знав, та на її підставі несення догани не достатньо, адже після доповідної записки, як прачислом»
до нього була застосована догана.
вило, проводиться відповідне розслідування, в ході якого має бути
Чи правомірні такі дії роботодавця? зажадана і пояснювальна записка порушника. Тому, якщо доповідна
записка була складена «заднім числом», і у той час не проводилося
розслідування та не подавалася пояснювальна записка, то і догана
не може застосовуватися.
Дати пояснюПрацівнику було оголошено догану У даному випадку все залежить від конкретних обставин справи. Навальної та допо- наказом, у якому згадується поясприклад, якщо у наказі вказані в якості підстави для дисциплінарновідної записки нювальна записка працівника від
го стягнення тільки ті порушення, які зазначені у доповідній записці,
10.10.2015 р. та доповідна записка
а у пояснювальній йдеться про дещо інші порушення, то можна
від 15.10.2015 р.. Чи можна оскарзробити висновок, що письмові пояснення не були отриманні щодо
жити такий наказ у суді?
всіх тих конкретних порушень, про які йшлось у доповідній записці,
і, відповідно, накладення дисциплінарного стягнення може бути визнано неправомірним.
Одна доповідна Керівник структурного підрозділу
Відповідь залежить від того, чи було дано одне загальне завдання
записка на кіль- дав завдання групі своїх працівників, для всіх членів групи, чи окремі завдання для кожного члена групи,
кох працівників яке не було виконано у строк. Чи
а також чи був призначений відповідальний виконавець. Якщо було
потрібно писати доповідні записки
одне завдання для всіх членів групи і попередньо неможливо встаокремо на кожного з працівників або новити ступінь провини кожного окремого члена групи — доречно
ж можна підготувати одну на всю
писати одну доповідну записку. Якщо ж між членами групи розпогрупу?
ділялися окремі завдання і можна попередньо встановити, хто якою
мірою винний у невиконанні загального завдання, то краще складати окремі доповідні записки на кожного працівника.

Службові записки
У практичні діяльності деяких підприємств
можна також зустріти й такий вид документа,
як службова записка. Різні профільні фахівці
іноді по-різному оцінюють роль і місце такого
документа у системі діловодства. Наприклад,
одні фахівці вважають службові записки одним
із різновидів доповідної записки, яка здебільшого використовується з тією ж метою, що й внутрішня доповідна записка і певною мірою дублює її функції. Інші ж дотримуються думки, що
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існують очевидні відмінності службової записки
від інших доповідних.
Так, «класична» доповідна записка завжди
адресується посадовій особі вищого рівня, наприклад, працівником структурного підрозділу
його керівнику або керівником структурного підрозділу керівнику підприємства. Службові записки призначені здебільшого для здійснення комунікативних зв’язків на одному рівні управління і
можуть подаватися (адресуватися), наприклад,
керівником одного структурного підрозділу
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керівникові іншого, або ж і керівникам кількох
структурних підрозділів (переважно з питань
матеріально-технічного, інформаційного або
господарського забезпечення). Зокрема, вони
можуть містити повідомлення, прохання, пропозицію чи відповідь. Інколи такі записки можуть мати й узагальненого автора та адресата,
наприклад, автор — «керівництво підприємства», адресат — «усі структурні підрозділи підприємства».
Разом з тим слід зазначити, що всі основні
нормативно-правові акти у сфері діловодства,
які згадувалися вище, взагалі не згадують такий
вид документа, як «службова записка», на відміну від пояснювальних та доповідних записок.
У зв’язку із зазначеним не варто «захоплюватися» складанням службових записок, особливо
на держпідприємствах, і, за можливості, обмежуватися доповідними та пояснювальними записками. Використання ж службових записок може
бути виправданим лише для здійснення комуні-

кативних зв’язків на одному рівні управління або
від вищого до нижчого рівня управління.
Також інколи вибір між службовою і доповідною запискою може залежати й від особливостей
організації управління на конкретному підприємстві (його корпоративної або організаційної
культури), обсягу керівних повноважень, які делегує керівник підприємства своїм заступникам
та керівникам структурних підрозділів, затверджених на підприємстві положень про окремі
структурні підрозділи тощо. Відомо, що на практиці існують підприємства, керівники яких одноосібно намагаються вирішувати майже всі, навіть «дрібні» питання діяльності підприємства.
У той же час на інших підприємствах їхні керівники зосереджуються на вирішенні тільки питань стратегічного характеру, а вирішення менш
важливих питань, оперативного характеру делегують керівникам нижчого рівня.
Можливі приклади застосування службових
записок наведено у Таблиці 3.
Таблиця 3

Приклади застосування
Опис ситуації
Щодо встановлення по- Начальник відділу кадрів може подати доповідну записку зі своїми пропозиціями щодо встановсадових окладів
лення посадових окладів для окремих категорій персоналу заступнику директора підприємства з
управління персоналом, а начальнику відділу організації праці та заробітної плати — службову записку з аналогічного питання.
Щодо виділення автоНачальнику відділу кадрів необхідно вирішити питання щодо доставки деяких працівників підтранспорту
приємства на курси підвищення кваліфікації в інше місто автотранспортом підприємства.
На підприємствах першого типу з «авторитарним керівництвом» цьому начальнику слід подати
доповідну записку директору підприємства або його заступнику про необхідність підвищення
кваліфікації певних працівників та доставки цих працівників на відповідні курси автотранспортом
підприємства. Після розгляду доповідної записки директор або його заступник видає наказ або
розпорядження начальнику відділу транспорту про виділення автотранспорту підприємства у розпорядження начальника відділу кадрів на певний період для відповідних цілей.
На підприємствах другого типу з «ліберальним керівництвом» начальнику відділу кадрів слід подати службову записку безпосередньо начальнику відділу транспорту з обґрунтуванням необхідності
доставки працівників на курси підвищення кваліфікації автотранспортом підприємства. Після отримання службової записки начальник відділу транспорту у межах наданих повноважень самостійно
приймає рішення про виділення автотранспорту в розпорядження начальника відділу кадрів.

Для того, щоб «легалізувати» можливість застосування службових записок на конкретному
підприємстві, слід обов’язково передбачити цей
вид документа в інструкції з діловодства на підприємстві, яка має бути затверджена в усталеному порядку керівником цього підприємства в
якості локального нормативного акту. Зокрема,
у такій інструкції слід передбачити порядок
оформлення службових записок, а також відпо-
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відні випадки застосування цього документу
замість доповідних і пояснювальних записок,
наприклад, у тих випадках, коли відповідна інформація (ініціатива) подається від одного керівника іншому приблизно такого ж рівня або нижчого.
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант
із соціально-трудових відносин
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НАКАЗ
від 2 жовтня 2015 р. № 650

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2016 р. за № 176/28306

Видавник:
Міністерство охорони
здоров’я України

Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів
Набуття чинності:
26 лютого 2016 року

Остання редакція:
2 жовтня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом викладено у новій редакції Положення про
порядок проведення атестації лікарів, аби привести його
у відповідність до чинного
законодавства України, зокрема, у сфері запобігання
та протидії корупції

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 2 пункту 4
Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, з метою приведення нормативно-правового
акта у відповідність до чинного законодавства України, в тому числі законодавства у сфері
запобігання і протидії корупції, Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 р. № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454, виклавши його у новій
редакції, що додається.
2. Управлінню роботи з персоналом та внутрішньої безпеки (Григоровська С. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр
соціальної політики України
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
Голова СПО
об’єднань профспілок

О. Квіташвілі

П. Розенко

О. Мірошниченко
Г. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
19 грудня 1997 р. № 359
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 2 жовтня 2015 р. № 650)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2016 р. за № 176/28306

Положення
про порядок проведення атестації лікарів
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає механізм проведення атестації лікарів, яка проводиться з метою
оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним
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вимогам і посадовим обов’язкам. Атестація лікарів спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров’я усіх форм власності щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.
2. Основними завданнями атестації лікарів є визначення рівня професійної підготовки лікарів та можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення їх кваліфікації.
3. Види атестації лікарів:
1) атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікарспеціаліст»;
2) атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;
3) атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.
4. Атестація на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання
«лікар-спеціаліст» проводиться в комісіях, що створюються при вищих медичних навчальних закладах та
закладах післядипломної освіти.
5. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться комісіями, що
створюються при Міністерстві охорони здоров’я України (Центральна атестаційна комісія), Міністерстві
охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — атестаційні комісії).
6. Атестаційні комісії проводять атестацію лікарів безпосередньо підпорядкованих закладів охорони
здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та ліцензії на діяльність банків пуповинної крові інших тканин і клітин людини, лікарів, які працюють за наймом у суб’єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку як
юридичні особи, лікарів медико-профілактичного профілю та лікарів установ соціального захисту населення на відповідній території.
Лікарі, які працюють у закладах охорони здоров’я, підпорядкованих суб’єктам, що не мають своїх
атестаційних комісій, проходять атестацію з додержанням вимог цього Положення в атестаційних комісіях
Міністерства охорони здоров’я України.
7. Центральна атестаційна комісія:
1) проводить атестацію керівників, їх заступників, штатних та позаштатних головних спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, керівників, їх заступників закладів та установ медико-профілактичного профілю, керівників, їх заступників, спеціалістів закладів охорони здоров’я, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я
України, керівників, їх заступників центрів (бюро) медико-соціальної експертизи, лікарів медико-соціальних
експертних комісій та лікарів підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
У Центральній атестаційній комісії атестуються відповідно до профілю клінічної та медикопрофілактичної роботи наукові та науково-педагогічні працівники вищих медичних навчальних закладів,
закладів післядипломної освіти, науково-дослідних медичних установ, які в установленому законодавством порядку допущені до лікарської діяльності, згідно з цим Положенням;
2) вирішує питання легалізації посвідчень про наявність кваліфікаційних категорій, виданих за межами
України;
3) здійснює методичне керівництво роботою атестаційних комісій в Україні.
8. До складу атестаційної комісії входять: працівники Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я
обласних (міських) державних адміністрацій, а також представники соціальних партнерів, організацій
роботодавців та профспілок, керівники закладів охорони здоров’я, науково-педагогічні працівники вищих
медичних навчальних закладів, науково-дослідних інститутів тощо (за їх згодою).
Члени атестаційної комісії входять до її складу на добровільних засадах.
У проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3 кількості членів комісії. Рішення ухвалюється
більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. При рівному розподілі голосів голос голови комісії є вирішальним.
9. Засідання атестаційних комісій проводяться не рідше одного разу на квартал згідно зі щорічним
графіком, який затверджується перед початком нового календарного року керівником вищого медичного
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закладу освіти або Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — орган охорони здоров’я), при яких створені комісії.
Атестаційна комісія веде протоколи своїх засідань. Протоколи та документи атестованих підлягають
зберіганню в установленому законодавством порядку.
10. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням лікаря. Лікарі, які протягом року після закінчення 5-річного строку з дати попередньої атестації не виявили
бажання і не подали документи на чергову атестацію, крім випадків, передбачених абзацами четвертим –
сьомим пункту 1 розділу II, пунктом 21 розділу III, пунктом 2 розділу IV цього Положення, та лікарі, яким
за рішенням атестаційної комісії відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, підлягають
атестації на визначення знань та практичних навиків з підтвердженням звання «лікар-спеціаліст» після
проходження стажування.
Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше
одного разу на п’ять років.
За бажанням лікаря атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена і через
менший строк, але не раніше ніж через один рік з дати попередньої атестації.
II. Атестація на визначення знань та практичних навиків
з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст»
1. Атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» з
конкретної лікарської спеціальності підлягають особи, які закінчують навчання в інтернатурі, а також особи, які у порядку, передбаченому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 грудня 1992 р.
№ 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю», допущені до лікарської діяльності та пройшли курси спеціалізації або стажування.
Атестація з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» певної лікарської спеціальності
має передувати зайняттю особою лікарської посади в закладах охорони здоров’я, що відповідає певній
спеціальності, або здійсненню медичної практики за певною спеціальністю.
Особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, та особи, які
своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні другої
кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього проходження стажування відповідно до вимог Положення про порядок направлення на стажування
лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску до
лікарської діяльності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 1993 р.
№ 48, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р. за № 19.
Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» від атестації на підтвердження
звання «лікар-спеціаліст» звільняються:
працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом,
інвалідом дитинства, згідно з чинним законодавством.
Строк їх атестації відстрочується на відповідний період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, — на період відпустки без
збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (форма первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затверджена наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 11 червня 2012 р. № 430, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня
2012 р. за № 1173/21485), наказом по вищому медичному навчальному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.
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2. Склад атестаційної комісії, яка проводить атестацію на визначення знань та практичних навиків з
присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», затверджується ректором вищого медичного
навчального закладу, де проводиться підготовка або перепідготовка лікарів.
Голова комісії призначається наказом ректора вищого медичного навчального закладу із числа його
заступників.
До складу атестаційної комісії на правах членів входять: проректор з лікувальної роботи вищого медичного навчального закладу (закладу післядипломної освіти), декан відповідного факультету або його заступник, завідувачі кафедр, професори або доценти профільних кафедр, спеціалісти органів (закладів)
охорони здоров’я, професори і доценти інших вищих медичних навчальних закладів, працівники науководослідних інститутів, представники соціальних партнерів, організацій роботодавців та профспілок (за їх
згодою).
3. Для атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання
«лікар-спеціаліст» до комісії не пізніше ніж за тиждень до початку її засідання подаються такі документи:
1) письмова заява;
2) копії диплома про освіту та інших документів, що в установленому законодавством порядку дають
право на зайняття конкретної лікарської посади;
3) атестаційний листок за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.
4. Атестацію на визначення знань та практичних навиків проводять за Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 р.
№ 385, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 р. за № 892/7181 (далі — Перелік
лікарських посад).
Лікарем-спеціалістом за однією зі спеціальностей, що передбачена Переліком лікарських посад, може
бути лікар, який закінчив інтернатуру, магістратуру, клінічну ординатуру або аспірантуру за цією спеціальністю і має сертифікат лікаря-спеціаліста, а також особа, яка в установленому законодавством порядку
допущена до медичної практики, пройшла курси спеціалізації або стажування та має необхідну за програмою теоретичну і практичну підготовку за своєю спеціальністю, володіє сучасними методами профілактики, діагностики та лікування хворих.
5. За результатами атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» комісія приймає такі рішення: присвоїти або відмовити у присвоєнні,
підтвердити або відмовити у підтвердженні звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності.
Підставою відмови у присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст» є низький рівень необхідної
за програмою теоретичної та практичної підготовки за своєю спеціальністю; низький рівень володіння
сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих в області надання медичної допомоги,
що може призвести до погіршення стану пацієнта або його смерті.
При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови атестаційної комісії.
Рішення атестаційної комісії доводиться до відома атестованого лікаря одразу після закінчення засідання комісії.
6. Протокол з рішенням атестаційної комісії про присвоєння (підтвердження) звання «лікар-спеціаліст»
з конкретної лікарської спеціальності затверджується у десятиденний строк наказом по вищому медичному навчальному закладу, при якому створена комісія.
7. Особі, якій за результатами атестації на визначення знань та практичних навиків присвоєно (підтверджено) звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності, вищим медичним навчальним закладом видається сертифікат лікаря-спеціаліста за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, а особі, якій відмовлено, — витяг з протоколу засідання комісії, завірений вищим медичним
навчальним закладом, не пізніше трьох робочих днів з дати затвердження протоколу засідання комісії.
8. Рішення атестаційної комісії, згідно з яким особі відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) звання
«лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності, може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.
9. Особа, якій за результатами атестації на визначення знань та практичних навиків відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності, може бути ви-
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користана на посадах молодшого спеціаліста з медичною освітою відповідно до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 25 грудня 1992 р. № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і
фармацевтичною діяльністю».
III. Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії
1. До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій допускаються лікарі-спеціалісти за лікарськими спеціальностями, передбаченими Переліком лікарських посад, які працюють за сертифікатом лікаряспеціаліста та закінчили протягом року перед атестацією передатестаційний цикл в закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти.
Від передатестаційного циклу звільняються науково-педагогічні працівники кафедр вищих медичних
закладів освіти, закладів і факультетів післядипломної освіти, якщо вони атестуються за профілем кафедри. Такі спеціалісти складають тільки передатестаційний іспит.
Лікарі-спеціалісти, які закінчили навчання в клінічній ординатурі чи аспірантурі і мають необхідний
стаж практичної роботи за певною спеціальністю, допускаються протягом року після закінчення навчання
до атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії без проходження передатестаційного циклу. Передатестаційний іспит вони складають перед закінченням навчання на кафедрах закладів
післядипломної освіти, факультетів післядипломної освіти, на яких створені екзаменаційні комісії за відповідною лікарською спеціальністю.
2. Комплектування передатестаційних циклів проводиться відповідно до щорічної потреби закладів
охорони здоров’я у навчанні лікарів, які підлягають атестації.
Видача путівок на передатестаційний цикл проводиться закладом післядипломної освіти або факультетом післядипломної освіти відповідно до подання органу охорони здоров’я або за особистою заявою
лікаря-спеціаліста.
3. Після закінчення передатестаційного циклу екзаменаційною комісією, яка створюється на відповідній кафедрі, проводиться іспит. Лікарям, які успішно склали іспит, вищим медичним навчальним закладом видається свідоцтво про складання іспиту зі спеціальності після проведення передатестаційного циклу за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення, з рекомендацією про присвоєння відповідної
кваліфікаційної категорії.
Лікарі, які отримали незадовільну оцінку на іспиті, після передатестаційного циклу допускаються до
складання повторного іспиту тільки після закінчення нового передатестаційного циклу в порядку, встановленому Положенням про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженим наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 18 травня 1994 р. № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 5 липня 1994 р. за № 146/355.
4. Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні
документи до атестаційної комісії не пізніш як за два місяці до початку її роботи.
До атестаційної комісії подаються:
1) заява лікаря у довільній формі;
2) звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, в якій лікар
працює (фізичні особи – підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики, звіт затверджують особисто);
3) заповнений атестаційний листок;
4) свідоцтво вищого медичного навчального закладу про складання іспиту зі спеціальності після проведення передатестаційного циклу;
5) копії документів: диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про
наявність кваліфікаційної категорії (за наявності).
Лікарі, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи,
затверджені керівниками цих закладів.
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5. У звіті довільної форми обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту лікар викладає основні
функції та особливості його професійної діяльності, показники роботи, передбачені статистичними формами, їх аналіз тощо.
6. Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння лікарю-спеціалісту кваліфікаційної категорії на підставі документів, поданих відповідно до пункту 4 цього розділу, та результатів співбесіди зі
спеціалістом, яку проводять члени атестаційної комісії.
7. Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними
категоріями:
друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи за певною
спеціальністю понад п’ять років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку
за своєю спеціальністю, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих.
Лікарям, які працюють на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-терапевтів
дільничних та лікарів-педіатрів дільничних у сільських лікарських амбулаторіях, дільничних лікарнях та
амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини, лікарів з медицини невідкладних станів системи
екстреної медичної допомоги, на посадах лікарів-епідеміологів, лікарів-паразитологів, лікарів з гігієни
праці, лікарів з гігієни дітей та підлітків, лікарів з гігієни харчування та лікарів з комунальної гігієни закладів охорони здоров’я, що розташовані у сільських районах, друга кваліфікаційна категорія може бути
присвоєна за наявності стажу роботи понад три роки;
перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи за певною спеціальністю понад сім років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за
своєю та за суміжними спеціальностями, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і
лікування хворих.
Лікарям, які працюють на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-терапевтів
дільничних та лікарів-педіатрів дільничних у сільських лікарських амбулаторіях, дільничних лікарнях та
амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини, лікарів з медицини невідкладних станів системи
екстреної медичної допомоги, на посадах лікарів-епідеміологів, лікарів-паразитологів, лікарів з гігієни
праці, лікарів з гігієни дітей та підлітків, лікарів з гігієни харчування та лікарів з комунальної гігієни закладів
охорони здоров’я, що розташовані у сільських районах, перша кваліфікаційна категорія може бути присвоєна за наявності стажу роботи понад п’ять років;
вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають стаж роботи за певною
спеціальністю понад десять років і високу теоретичну та практичну професійну підготовку згідно з програмою, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих за своєю та суміжними спеціальностями.
Лікарям, які працюють на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-терапевтів
дільничних та лікарів-педіатрів дільничних у сільських лікарських амбулаторіях, дільничних лікарнях та
амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини, лікарів з медицини невідкладних станів системи
екстреної медичної допомоги, на посадах лікарів-епідеміологів, лікарів-паразитологів, лікарів з гігієни
праці, лікарів з гігієни дітей та підлітків, лікарів з гігієни харчування та лікарів з комунальної гігієни закладів охорони здоров’я, що розташовані у сільських районах, вища кваліфікаційна категорія може бути
присвоєна за наявності стажу роботи понад сім років.
8. Присвоєння кваліфікаційних категорій рекомендовано здійснювати у такій послідовності: друга,
перша, вища. Якщо лікар має відповідний стаж роботи і відповідає рівню знань, атестаційна комісія може
прийняти рішення про присвоєння більш високої категорії.
9. До стажу роботи за спеціальністю для атестації на кваліфікаційну категорію зараховуються періоди
роботи, навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі й аспірантурі за цією спеціальністю.
Робота в органах охорони здоров’я, служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях зараховуються до стажу роботи за будь-якою спеціальністю.
Підприємницька діяльність за однією з лікарських спеціальностей, що підтверджується відповідними
документами, зараховується до стажу роботи за цією спеціальністю.
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10. Лікарям, що атестуються за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», до стажу роботи зараховуються періоди навчання в клінічній ординатурі й аспірантурі за будь-якою спеціальністю.
Лікарям, призначеним на посади керівників, їх заступників Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони
здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів, установ
та підприємств охорони здоров’я, кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Організація і управління
охороною здоров’я» може бути присвоєна після трьох років роботи на цих посадах з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії з лікарської спеціальності, з якої спеціаліст мав відповідну підготовку.
11. Лікарям за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» до стажу роботи для проходження
атестації з цієї спеціальності зараховується період роботи лікарем з медицини невідкладних станів системи екстреної медичної допомоги, лікарем-терапевтом, лікарем-педіатром, лікарем-хірургом, лікаремакушером-гінекологом, лікарем-кардіологом, лікарем-невропатологом та лікарем-анестезіологом з урахуванням наявної кваліфікаційної категорії із зазначених спеціальностей.
Лікарям, які працюють на посадах дитячих спеціалістів, зараховується стаж роботи за цими спеціальностями у лікувально-профілактичних закладах для дорослих і для дітей.
Лікарям для атестації за спеціальностями «Психіатрія», «Наркологія», «Психотерапія», «Судовопсихіатрична експертиза» до стажу роботи зараховуються періоди роботи на посадах лікаря-психіатра,
лікаря-нарколога, лікаря-психотерапевта та лікаря – судово-психіатричного експерта.
Лікарям за спеціальністю «Трансфузіологія» до стажу роботи для проходження атестації з цієї спеціальності зараховуються періоди роботи лікарем-хірургом станції (відділення) переливання крові, лікаремгематологом, лікарем-гематологом дитячим та лікарем-анестезіологом.
До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Гастроентерологія», «Дієтологія», «Кардіологія»,
«Ревматологія», «Нефрологія», «Пульмонологія», «Геріатрія», «Алергологія», «Гематологія», «Ендокринологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-терапевта.
До стажу роботи за спеціальностями «Неонатологія», «Підліткова терапія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча кардіоревматологія», «Дитяча пульмонологія», «Дитяча алергологія», «Дитяча гематологія»,
«Дитяча ендокринологія», «Дитяча неврологія», «Дитяча психіатрія», «Дитяча офтальмологія», «Дитяча
онкологія» і «Дитяча нефрологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-педіатра.
До стажу роботи за спеціальностями «Дитяча ортопедія і травматологія», «Дитяча урологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-хірурга дитячого.
До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Судово-медична гістологія», «Судово-медична
імунологія», «Судово-медична криміналістика», «Судово-медична цитологія», «Судово-медична токсикологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря – судово-медичного експерта.
До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика», «Радіонуклідна діагностика», «Променева терапія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-радіолога.
До стажу роботи для атестації за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» зараховуються
періоди роботи на посадах лікаря-педіатра, лікаря-терапевта, лікаря-терапевта підліткового, лікарятерапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного, лікаря-терапевта цехової лікарської дільниці, лікаря
з суднової медицини, лікаря з медицини невідкладних станів.
До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча стоматологія» зараховуються періоди роботи
на посаді лікаря-стоматолога.
Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики — сімейних лікарів, кваліфікаційна категорія
за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» може бути присвоєна після трьох років роботи
на цій посаді з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії за лікарськими спеціальностями:
«Терапія», «Підліткова терапія», «Педіатрія», «Медицина невідкладних станів» та «Суднова медицина».
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До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Судинна хірургія», «Торакальна хірургія», «Хірургія
серця і магістральних судин», «Проктологія», «Ендоскопія», «Комбустіологія», «Ортопедія і травматологія», «Трансплантологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-хірурга.
12. До стажу роботи для проходження атестації за спеціальностями «Дезінфекційна справа», «Паразитологія», «Бактеріологія», «Вірусологія», «Лабораторна імунологія» зараховуються періоди роботи на
посаді лікаря-епідеміолога.
13. До стажу роботи для проходження атестації за спеціальностями «Гігієна праці», «Гігієна харчування», «Гігієна дітей і підлітків», «Комунальна гігієна», «Радіаційна гігієна» зараховуються періоди роботи
на посаді лікаря із загальної гігієни.
14. Атестація лікарів проводиться за спеціальностями як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
15. Лікарі, які працюють у Міністерстві охорони здоров’я України, Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій, в об’єднаннях профспілок виконавчих апаратів та їх організаціях, у Товаристві Червоного Хреста, атестуються за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», а також за іншими
спеціальностями, якщо вони працюють за сумісництвом у закладах охорони здоров’я.
16. Склад атестаційної комісії, яка формується із підкомісій за профілем надання медичної та медикопрофілактичної допомоги населенню для проведення співбесіди з лікарями, затверджується наказом
органу охорони здоров’я, при якому вона створюється.
Оновлення складу атестаційних комісій здійснюється щороку.
До складу підкомісій атестаційної комісії за профілем надання медичної та медико-профілактичної
допомоги входять: працівники Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, представники соціальних партнерів, організацій роботодавців та профспілок, науково-педагогічні працівники вищих медичних навчальних закладів, науководослідних інститутів тощо (за їх згодою).
17. За результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії комісія приймає такі рішення:
присвоїти кваліфікаційну категорію або відмовити у присвоєнні кваліфікаційної категорії з конкретної
лікарської спеціальності.
Підставою відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії є низький рівень необхідної за програмою
теоретичної та практичної підготовки за своєю спеціальністю; низький рівень володіння сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих в області надання медичної допомоги, які можуть
призвести до погіршення стану пацієнта або його смерті.
У разі відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії, на яку претендує лікар, комісія може підтвердити раніше присвоєну категорію чи понизити її.
Якщо атестація відбулася позачергово, дата наступної атестації встановлюється у новий п’ятирічний строк.
18. Протокол з рішенням комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії затверджується наказом
органу охорони здоров’я, при якому створена комісія, в десятиденний строк з дня атестації.
19. Лікарям, яким присвоєно (змінено) кваліфікаційну категорію, органом охорони здоров’я, при якому створена атестаційна комісія, видається посвідчення за формою, наведеною у додатку 4 до цього
Положення; лікарям, яким підтверджено попередню кваліфікаційну категорію, ставиться відповідна відмітка у раніше виданому посвідченні або видається нове посвідчення, якщо відсутнє місце для відміток у
попередньому посвідченні, у двотижневий строк з дня атестації.
Особам, яким відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, видається витяг з протоколу
засідання комісії, завірений органом охорони здоров’я, у двотижневий строк з дня атестації.
20. Рішення атестаційної комісії, згідно з яким особі відмовлено у присвоєнні кваліфікаційної категорії,
може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.
21. Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» від чергової атестації (переатестації) звільняються:
працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
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вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом,
інвалідом дитинства згідно з чинним законодавством, за наявності у них кваліфікаційної категорії.
Відповідна кваліфікаційна категорія підтверджується наказом органу охорони здоров’я, при якому
створена комісія, за поданням керівника підприємства, установи, організації.
22. За виробничої потреби або з інших об’єктивних причин (стан здоров’я лікаря, переведення на посади лікарів загальної практики – сімейних лікарів та лікарів з медицини невідкладних станів, у зв’язку з
проведенням реформування системи охорони здоров’я первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги тощо, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, військові дії тощо) строк
атестації лікарів на підтвердження кваліфікаційної категорії може бути перенесено наказом по органу
охорони здоров’я, при якому створена атестаційна комісія, де має атестуватися лікар, на строк не більше
одного року за поданням керівника підприємства, установи, організації.
IV. Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії
1. Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають (за бажанням) особи, яким присвоєні кваліфікаційні категорії, у строк до п’яти років з дня попередньої атестації.
2. Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» від чергової атестації, за
наявності у них кваліфікаційної категорії, на підтвердження кваліфікаційної категорії звільняються:
працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом,
інвалідом дитинства згідно з чинним законодавством.
Відповідна кваліфікаційна категорія підтверджується наказом органу охорони здоров’я, при якому
створена комісія, за поданням керівника підприємства, установи, організації.
3. Перед атестацією на підтвердження кваліфікаційної категорії лікарі проходять курси підвищення
кваліфікації або передатестаційний цикл в закладах післядипломної освіти або на факультетах післядипломної освіти лікарів.
Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії проводиться без співбесіди з лікарем на основі
поданих документів.
4. Лікарі, які бажають пройти атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії, подають необхідні
документи до атестаційної комісії не пізніш як за два місяці до початку її роботи.
До атестаційної комісії подаються:
1) заява лікаря;
2) звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, в якій лікар
працює (фізичні особи – підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики, звіт затверджують особисто);
3) атестаційний листок;
4) копії документів: диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про
наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше;
5) посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації або свідоцтво про проведення іспиту
зі спеціальності після закінчення передатестаційного циклу.
Місце проведення атестації лікарів-спеціалістів на підтвердження кваліфікаційної категорії зазначено в
пунктах 6, 7 розділу I цього Положення.
5. За результатами атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії атестаційна комісія приймає
рішення щодо підтвердження кваліфікаційної категорії з конкретної лікарської спеціальності.
6. При підтвердженні лікарем кваліфікаційної категорії в посвідченні проставляється відповідна відмітка або видається нове посвідчення, якщо у попередньому не залишилось місця для відміток, у двотижневий строк з дня атестації.
Начальник Управління
роботи з персоналом та
внутрішньої безпеки
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Додаток 1
до Положення про порядок
проведення атестації лікарів
(пункт 3 розділу II)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________________
2. Рік народження ____________________ 3. Освіта _____________________________________________
(найменування вищого медичного закладу освіти, факультет,

___________________________________________________________________________________________
рік закінчення)

4. Місце роботи ____________________________________________________________________________
5. Займана посада на час атестації ____________________________________________________________
6. Курси удосконалення за спеціальністю (де, коли, тривалість):
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________________
7. Стаж роботи за спеціальністю ______________________________________________________________
8. Наукові праці, винаходи ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Рішення атестаційної комісії:
Атестаційна комісія при _____________________________________________________________________
(найменування органу охорони здоров’я або вищого медичного закладу освіти)

вирішила присвоїти (підтвердити) гр. _________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________ (звання лікаря-спеціаліста,
назва категорії) за спеціальністю ________________________________________________________________
(назва спеціальності

___________________________________________________________________________________________
згідно з Номенклатурою лікарських спеціальностей)

Голова комісії

_________________
(підпис)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

_________________
(підпис)

_________________
(підпис)

____________________________________
(П. І. Б.)

____________________________________
(П. І. Б.)

____________________________________
(П. І. Б.)

____________________________________
(П. І. Б.)

«___» ____________ 20__ року
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Додаток 2
до Положення про порядок
проведення атестації лікарів
(пункт 7 розділу II)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Місце для
фотографії

СЕРТИФІКАТ ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА № _______________

М. П.
Видано ___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що він (вона) ______________________________ атестувався(лась) на визначення знань та практичних
(дата)

навиків в атестаційній комісії при ____________________________________________________________________
(найменування вищого медичного закладу освіти)

і наказом по ______________________________________________________________________________________
(найменування вищого медичного закладу освіти)

від «___» ____________ 20__ року № _________
йому (їй) присвоєно (підтверджено) звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю ___________________________
__________________________________________________________________________________________________
(назва спеціальності згідно з Номенклатурою лікарських спеціальностей)

Дійсний до «___» ____________ 20__ року
Керівник вищого медичного закладу освіти ___________ _____________________________________________
(підпис)

Голова атестаційної комісії

(П. І. Б.)

____________ _____________________________________________
(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.

Додаток 3
до Положення про порядок
проведення атестації лікарів
(пункт 3 розділу III)
СВІДОЦТВО № _______
про складання іспиту зі спеціальності після проведення передатестаційного циклу
__________________________________________________________________________________________________
(назва спеціальності згідно з Номенклатурою лікарських спеціальностей)

__________________________________________________________________________________________________
(найменування вищого медичного закладу освіти, факультету, кафедри, де проводився іспит)

Екзаменувався(лась) _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Рекомендується присвоїти __________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

рівень кваліфікаційної категорії _____________________________________________________________________
(спеціальність згідно з Номенклатурою лікарських спеціальностей)
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Керівник вищого медичного закладу освіти ___________ __________________________________________
(підпис)

Завідувач кафедрою

(П. І. Б.)

___________ __________________________________________
(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.

Додаток 4
до Положення про порядок
проведення атестації лікарів
(пункт 19 розділу III)

ПОСВІДЧЕННЯ № ______
Місце для
фотографії

Видано __________________________________________________________________________
(прізвище,

_________________________________________________________________________________
ім’я,

_________________________________________________________________________________
по батькові)

М. П.

про те, що _____________________ 20__ року він (вона) проходив(ла) атестацію в атестаційній комісії при __
__________________________________________________________________________________________________
(найменування органу охорони здоров’я)

і наказом по ______________________________________________________________________________________
(найменування органу охорони здоров’я)

від ___ ____________ 20__ року № _________ йому (їй) присвоєна (підтверджена) кваліфікаційна категорія зі
спеціальності _____________________________________________________________________________________
(назва спеціальності згідно з Номенклатурою лікарських спеціальностей)

__________________________________________________________________________________________________
(категорія)

Керівник органу охорони здоров’я ________ _________________________________________________________
(підпис)

Голова атестаційної комісії

(П. І. Б.)

________ _________________________________________________________
(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.
Дійсне до «___» ____________ 20__ року
Продовжено до «___» ____________ 20__ року
Наказом по _________________________________________
(найменування органу охорони здоров’я)

від «___» ____________ 20__ року № _____
Керівник органу охорони здоров’я ________ _________________________________________________________
(підпис)

Голова атестаційної комісії

________ _________________________________________________________
(підпис)
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Про структуру підприємства:
від середнього до великого бізнесу
Ми з вами вже ознайомлювалися з принципами побудови структури підприємств так
званого «початкового рівня»: від фізичних осіб – підприємців та малих фірм до середнього підприємства (див. № 2 (110) газети «Консультант Кадровика»). Однак з
часом, за умови раціонального ведення бізнес-процесів, підприємства розширюються, збільшується їхня штатна чисельність, змінюється підпорядкованість. В результаті такі підприємства «виростають» у великі компанії або ж об’єднуються в концерни.
У будь-якому випадку їхня структура зазнає значних перетворень — тож наразі й розглянемо з вами такі зміни.

Професії керівного складу:
вища ланка менеджменту
Почнемо з того, що велика компанія має розгалужену структуру та, відповідно, значну кількість різноманітних працівників, які підпорядковуються певним керівникам. Останні, у свою

чергу, мають управлятися вищою ланкою менеджменту. Візуально ці моменти можна зобразити як на Рисунку 1 (назви посад наводяться із
зазначенням коду Національного класифікатора
професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,
далі — КП).

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну,
радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.) — код КП 1210.1

Директор
з виробництва —
код КП 1222.1

Директор
з маркетингу —
код КП 1233

Директор
з кадрових питань та
побуту — код КП 1232

Директор
з матеріально-технічного
постачання —
код КП 1226.1

Директор
фінансовий —
код КП 1231

Керівник
(директор, начальник та ін.)
департаменту — код КП 1231

Керівник
(директор, начальник
та ін.) департаменту —
код КП 1231

Рисунок 1. Керівна структура вищої ланки менеджменту

Як бачимо з Рисунку 1, вищий менеджмент
підпорядковується генеральному директору.
Зверніть увагу на те, що генеральний директор
не завжди має бути власником бізнесу. Це може
бути особа, яка приймається на роботу за контрактом на підставі рішення власника підприємства чи за рішенням правління директорів. Як
правило, для такої особи посадову інструкцію
не розробляють, а всі без виключення завдан-
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ня, права, відповідальність, знання, оплата
праці та інші кваліфікаційні вимоги ви писують у контракті. Серед значного кола
компетенцій генерального директора зазначимо наступні:
— керує на основі статуту про об’єднання підприємств (далі — корпорація) виробничою та
іншою діяльністю для вирішення загальних економічних і соціальних завдань;
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— визначає та формулює політику розвитку
корпорації;
— спрямовує діяльність департаментів, управлінь, відділів, секторів корпорації на досягнення
високих економічних і фінансових результатів,
забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки та
прогресивних методів організації управління,
удосконалення господарського механізму;
— організовує роботу й ефективну взаємодію
структурних підрозділів корпорації на основі застосування методів науково обґрунтованого планування і нормативів матеріальних, фінансових і
трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації
резервів корпорації, підвищення технічного рівня
та якості праці, раціонального та економного витрачання всіх видів ресурсів, забезпечуючи досягнення високих техніко-економічних показників;
— аналізує результати діяльності корпорації
та доповідає вищому органу управління — правлінню директорів тощо.
Що ж стосується директора та інших керівників, вони підпорядковуються генеральному
директорові займаються галузевою діяльністю,

про що свідчать назви їхніх посад (завдання та
обов’язки цих керівників можна дізнатися з Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1 «Професії працівників,
що є загальними для всіх видів економічної
діяльності»).

Керівники структурних підрозділів
і форми підпорядкування
Якщо розглядати далі структуру, наведену на
Рисунку 1, то виникають питання щодо тих структурних підрозділів (їхніх працівників), які очолюють ці керівники. Розглянемо приклад структурного підрозділу корпорації — департамент,
який очолює «Директор департаменту» (Рисунок 2).
Звичайно ж, департаменти мають галузеву
ознаку, тому відповідна посадова інструкція керівника повинна відображати певний вид економічної діяльності чи сферу роботи структурного підрозділу. Якщо говорити про посадові
обов’язки директора департаменту, то їх можна
згрупувати таким чином:
— керівництво департаментом з певного
виду діяльності відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів у межах обов’язків,

Директор департаменту — код КП 1231

Начальник управління
з юридичних питань —
код КП 1235

Начальник відділу
патентної та винахідницької роботи —
код КП 1237.2

Начальник (завідувач)
сектору (науководослідного, конструкторського та ін.) —
код КП 1237.2

Начальник відділу
стандартизації —
код КП 1237.2

Начальник виробничого відділу — код КП
1222.2

Начальник
сектору — код КП
1229.7

Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом — код
КП 1232

Рисунок 2. Керівна структура департаменту
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встановлених положенням (статутом), з метою
досягнення найбільшої ефективності роботи;
— стратегія розвитку департаменту та забезпечення її виконання;
— аналіз стану та тенденції розвитку відповідної сфери діяльності, хід виконання затверджених
програм розвитку та діяльності департаменту;
— розроблення та впровадження інструкцій,
положень, методик, що необхідні в діяльності
департаменту;
— поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних та моральних стимулів підвищення ефективності
праці, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому роботу;
— забезпечення департаменту кваліфікованими кадрами, раціонального використання та
розвитку їхніх професійних знань і досвіду,
створення безпечних і сприятливих умов праці,

дотримання вимог законодавства про охорону
праці та навколишнього середовища тощо.
Слід звернути увагу на те, що сектори, як
структурні підрозділи відділів, утворюються також за напрямами діяльності. У підпорядкуванні
відповідні начальники мають, зазвичай, двох –
трьох працівників.
Також департамент може мати окремий відділ кадрів з відповідним начальником або окремого менеджера з персоналу.

Директор з виробництва —
код КП 1222.1

Директор комерційний —
код КП 1233

Менеджер (управитель) з транспортноекспедиторської діяльності — код КП 1443

Головний
програміст —
код КП 1236

«Головні» працівники
без підлеглого персоналу
Здебільшого керівники, які можуть і не мати у
своєму безпосередньому підпорядкуванні працівників, є головними працівниками. Так, приміром, у майже кожного директора структурного
підрозділу можуть бути головні працівники за
відповідними напрямами діяльності (Рисунок 3).

Менеджер
(управитель)
з логістики —
код КП 1475.4

Головний
товарознавець —
код КП 1237.1

Рисунок 3. Головні працівники без підлеглого персоналу

Головні працівники, як правило, керують напрямами чи проектами роботи певного структурного підрозділу та можуть направлятися для
виконання своїх обов’язків до різних структур
корпорації. Так само можна говорити про головного програміста, до видів робіт якого належать:
— керівництво розробкою програм, які забезпечують можливість виконання інженерних,
економічних та інших задач виробничого та
науково-дослідного характеру;
— керівництво роботою під час підготовки
програм до налагодження та їхнього запуску;
— розроблення інструкцій на роботи з програмами, оформлення необхідної технічної документації;
— розроблення та впровадження системи автоматичної перевірки правильності програм,
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типових і стандартних програм, технології оброблення інформації;
— вивчення і аналіз ринку інформаційних послуг з метою забезпечення виробництва й управління підприємством сучасними інформаційними технологіями;
— визначення можливостей використання
готових програмних засобів (як власних, так і
розроблених іншими підприємствами).
Як бачимо, «головні» працівники можуть і не
мати у своєму підпорядкуванні інших співробітників. Усе залежить від обсягу робіт, які мають
вони виконувати. Варто відзначити, що наявність працівників, що підпорядковуються певному керівникові, не розглядається як обов’язкове
утворення окремого структурного підрозділу,
оскільки, наприклад, для головного програміста
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його робота може бути тимчасова в певному
структурному підрозділі, в якому виконується
певний проект з автоматизації виробництва,
впровадження нових засобів обчислення чи розроблення тощо.

Умови створення
структурних підрозділів
Ще одним питанням залишається визначення
мінімальної кількості працівників підприємства
для створення окремого структурного підрозділу. Для розрахунку та наочного прикладу візьмемо за взірець необхідність утворення відділу кадрів у департаменті. Так, нормативна кількість
(Н) працівників, зайнятих кадровим діловодством, визначається за формулою:
Н = 0,047 Рз0,58 N0,09,
де Рз — загальна кількість працівників на підприємстві, осіб;
N — кількість структурних підрозділів на підприємстві, одиниць;
0,047 — постійний коефіцієнт ступеня рівняння регресії;
0,58 і 0,09 — коефіцієнти регресії, що характеризують ступінь впливу відповідних чинників
на чисельність працівників.
Кількість працівників, зайнятих кадровим діловодством, розраховується в такій послідовності:
— визначаються величини чинників, що
впливають на кількість працівників, зайнятих
кадровим діловодством (загальна чисельність
працівників і кількість структурних підрозділів
на підприємстві);
— визначаються величини поправочних коефіцієнтів, що застосовуються при розрахунку
загальної нормативної чисельності;
— розраховується загальна нормативна чисельність працівників, зайнятих кадровим діловодством.
Наприклад, якщо загальна кількість працівників
у департаменті (Рз) становить 800 осіб; кількість
структурних підрозділів (N) — 12 одиниць; питома
вага робіт на комп’ютерах — понад 30%; питома
вага чисельності військовозобов’язаних у загальній
кількості працівників до 15%; інтенсивність руху
кадрів — до 20%, розрахунок буде таким:
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1. Прорахуємо нормативну кількість (Н) працівників, зайнятих кадровим діловодством, за
формулою:
Н = 0,047 8000,58 120,09 = 2,8
2. Визначимо поправочний коефіцієнт Кк, що
враховує питому вагу робіт, виконуваних на
комп’ютерах:
Питома вага робіт, що виконуються на комп’ютерах,%, до
Поправочний коефіцієнт Кк

20

30

понад 30

1,05

1,00

0,95

Якщо на комп’ютерах робота виконується понад 30%, Кк = 0,95.
3. Визначимо поправочний коефіцієнт Кв, що
враховує обсяг робіт, пов’язаних з військовозобов’язаними на підприємстві:
Питома вага кількості військовозоборобота
в’язаних у загальній не про- 15 25 35 понад 35
кількості працівни- водиться
ків,%, до
Поправочний
0,9
0,95 1,00 1,05
1,10
коефіцієнт Кв

Якщо питома вага чисельності військовозобов’язаних у загальній чисельності працівників становить до 15% (20 : 800 100 = 2,5%),
Кв = 0,95.
4. Визначимо поправочний коефіцієнт Кі, що
враховує інтенсивність руху кадрів:
Питома вага кількості прийнятих (звільнених) громадян
у загальній кількості працівників на підприємстві,%, до
Поправочний коефіцієнт Кі

20

35

понад 35

1,00

1,05

1,10

Якщо питома вага кількості прийнятих (звільнених) громадян у загальній кількості працівників на підприємстві становить до 20%, Кі = 1,0.
Таким чином, загальна норма чисельності
(Нч) працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, становитиме 2 особи
(2,8 0,95 0,95 1,0 = 2,5).
Отже, із зазначеного вище прикладу виходить,
що департаменту доцільно ввести 2,5 штатні
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одиниці кадрових працівників: наприклад,
«Менеджера з персоналу» та «Інспектора з кадрів», при цьому створення структурного підрозділу — відділу кадрів — залишається на розгляд директора департаменту.

Про структурні підрозділи
державної служби
Нагадаємо про те, що для державної служби
діють інші норми створення структурних підрозділів. Так, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих
державних адміністрацій» від 12 березня 2005 р.
№ 179 для утворення таких структурних підрозділів як департамент, управління, відділ і сектор
мають передбачатися такі умови:
Департамент: структурний підрозділ, який
утворюють для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість,
багатофункціональність, програмно-цільовий
напрям діяльності), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що
в його складі буде не менш як чотири відділи.
У разі, коли чисельність працівників департаменту перевищує 40 одиниць, до його складу
можуть входити управління (не менше двох).
Департамент очолює директор. Директор департаменту, чисельність працівників якого не перевищує 40 одиниць, може мати не більше двох
заступників, у тому числі одного заступника,
який не очолює відділ. У разі, коли чисельність
працівників департаменту становить понад 40
одиниць, директор департаменту може мати не
більше трьох заступників, у тому числі одного
заступника, який не очолює відділ (управління).
У складі департаменту з чисельністю працівників понад 150 одиниць можуть утворюватися
головні управління з чисельністю працівників
не менш як 70 одиниць. Головне управління департаменту очолює начальник, який може
мати не більше трьох заступників. У головному
управлінні департаменту можуть утворюватися управління, відділи, сектори, відділення.
Управління (самостійний відділ): структурний підрозділ одногалузевого або однофункціо-
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нального спрямування. До складу управління
входять не менш як два відділи. Самостійний
відділ утворюється з чисельністю не менш як
6 працівників. Управління (самостійний відділ)
очолює начальник. Начальник управління,
чисельність працівників якого не перевищує
16 одиниць, може мати одного заступника — начальника відділу. У разі, коли чисельність працівників управління становить понад 16 одиниць,
начальник управління може мати не більше двох
заступників, у тому числі одного заступника,
який не очолює відділ. Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту.
Самостійний сектор: структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за
окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з
функціями інших структурних підрозділів, з чисельністю не менш як 2 працівники. Сектор очолює завідувач.
Відділ у складі департаменту (управління):
структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією)
діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як 5 працівників. Відділ очолює начальник. Начальник відділу (як самостійного,
так і у складі управління чи департаменту) може
мати не більш як одного заступника. Така посада
може вводитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як 7 одиниць.
У разі потреби у складі департаменту, управління та самостійного відділу може утворюватися
сектор з чисельністю не менш як два працівники.
Такі сектори у складі департаменту та управління
утворюються понад нормативну кількість відділів,
а в складі самостійного відділу — понад мінімальну чисельність працівників самостійного відділу.
Наприкінці слід зазначити, що у разі, коли
складно визначитися зі структурою підприємства чи корпорації, можна взяти за взірець наведені вище підходи державної служби. Однак,
слід уважно обирати назви структурних підрозділів, виходячи з наявних у КП професійних назв
робіт недержавного сектору економіки.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства
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Усе про візитні картки:
їхнє призначення, види, виготовлення
Традиційно візитними картками користуються дипломати, бізнесмени та керівники усіх
рівнів, але часто їх доречно мати й іншим працівникам, яким за характером їхніх посадових обов’язків часто доводиться зустрічатися з представниками інших підприємств, установ, організацій (замовниками, постачальниками, партнерами тощо)
або громадянами (клієнтами, покупцями, пацієнтами і т. п.). У зазначених випадках
візитні картки сприяють налагодженню відповідних стійких комунікаційних зв’язків, а
також можуть бути елементом реклами. На великих підприємствах вирішення різних
питань щодо виготовлення візитних карток і забезпечення ними відповідних категорій
працівників переважно покладається не на відділ кадрів, а на більш спеціалізовані у цій
сфері структурні підрозділи, наприклад, відділ реклами або маркетингу. Але на невеликому підприємстві таке завдання можуть доручити і кадровикам, адже саме у них є
відповідна службова і персональна інформація про всіх працівників на підприємстві,
яка може знадобитися для виготовлення візитівок. Тому і кадровикам не завадить бути
добре обізнаними із відповідною «тематикою», особливо тим із них, яким також інколи доводиться зустрічатися із «зовнішніми партнерами» (представниками навчальних
закладів, кадрових агентств, колегами на професійних форумах тощо).

Із історії візитівок
Перші візитні картки з’явилися ще у Давньому Китаї на початку III століття, де прикріплювали до подарунків впливовим чиновникам невеликі аркуші рисового паперу або клаптики
шовку з вказівкою на них імені дарувальника, а
також часто на них писали компліменти і побажання адресату. Перша ж офіційна згадка про
візитні картки у Європі пов’язана з часом правління короля Франції Людовіка XIV, хоча ними
користувалися і ще раніше, наприклад, у Флоренції й Венеції XVI – XVII ст.. У ті часи візитні
картки стали атрибутом аристократії і мали вигляд гральної карти, яку виготовляли вручну писарі, виписуючи каліграфію. Написи на таких
картах були дуже лаконічними і, як правило, обмежувалися ім’ям відвідувача або «візитера» та
його посадою.
У Російській Імперії візитні картки поширилися за часів правління Катерини ІІ і прикраша-
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лися різними зображеннями, картинками,
гравюрами, орнаментами, а також часто оформлялися золотими і срібними фарбами. Разом
із візитівками почали виготовляти і супутні речі
до них або як, зараз часто кажуть, аксесуари:
шкіряні, срібні, золоті, порцелянові та інші коробки, а також альбоми із спеціальними «кишеньками» для їх зберігання.
На початку XIX ст. зовнішній вигляд візитних
карток почав поступово спрощуватися і наближатися до звичних для наших часів паперових,
переважно білих «прямокутників», на яких було
написане прізвище, ім’я та по батькові, а наприкінці XIX ст. візитні картки все частіше стали застосовувати не тільки «аристократи», але й інженери, адвокати, лікарі, вчені тощо.
Після революції 1917 року візитні картки
практично не використовували у СРСР (за винятком дипломатів та перших осіб держави).
Але перед розпадом Радянського Союзу візитні

№ 6 (114), 15 березня 2016

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

картки почали поступово відновлюватися й застосовуватися представниками різних професій
та сфер діяльності.

Сучасне призначення
Сьогодні візитна картка — це переважно
картка для вручення під час знайомства чи візиту, а також для деяких інших цілей, яка може
використовуватися, як зазначено вище, представниками різноманітних професій, але найчастіше у діловій та комерційній сферах. Вона
значно спрощує налагодження контактів, сприяє
спілкуванню людей та допомагає заощадити
час. Візитну картку можна довго зберігати і
у потрібний момент вона швидко допоможе
відновити у пам’яті основну інформацію про
людину. За неписаними правилами ділового
етикету саме після обміну візитними картками прийнято починати ділову зустріч чи
бесіду.
У той же час слід зазначити, що у світі сфера
використання візитних карток значно ширше,
ніж традиційно у нашій країні. Ними можуть не
тільки обмінюватися під час знайомства, але і
надсилати як привітання, для висловлення вдячності, співчуття, під час запрошення на ділову
зустріч, офіційний прийом, а також надсилати
після ділового візиту або як супровід до подарунків, книг тощо. Наприклад, у зазначених випадках візитні картки можуть використовуватися у такий спосіб:
1) Для привітання — в лівому нижньому
кутку картки робиться напис чорнилом або простим олівцем:
Р. F. (pour feter) — щоб поздоровити;
Р. F. N. А. (pour feter lе Nouvel Аn ) — новорічні вітання.
У разі отримання такого вітання обов’язково
слід надіслати привітання у відповідь. У цьому
випадку на картці пишуть:
Р. R. F. N. А. (роur remercier et pour feter lе Nouvel
Аn) — дякую за вітання з Новим роком.
2) Для висловлення співчуття робиться напис:
Р. С. (роur condoleavaes) — для співчуття;
P.P.P. (pour prendre part) — співчуття й готовність допомогти.
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3) Для висловлення вдячності за певні послуги — упродовж 24 годин надсилається візитна картка з написом:
Р. R. (роur remercier )— щоб подякувати;
A.C. (avec compliment) — вітання у випадку
відправлення подарунка;
P.F.C. (pour faire connaissance) — задоволення
знайомством.
4) Для запрошення на прийом — у верхній
частині візитної картки пишеться ім’я і прізвище того, кого запрошують, а внизу вказується
вид прийому (сніданок, вечеря тощо), його місце, дата і час. Або візитна картка того, хто запрошує, кріпиться до запрошення на окремому листі (картці тощо).
5) Для повідомлення про від’їзд з країни на
картці робиться напис:
Р. Р. С. (роur prendre conde) — щоб попрощатися.
6) Для повідомлення про зміну адреси — разом із старою візитною карткою надсилається
нова з новою адресою (іншими реквізитами).

Види візитних карток
Залежно від тих функцій, які можуть виконувати візитні картки, їх можна розподілити на
два основні види — ділові й особисті, а також
велику кількість різновидів, які утворюються від
них.
Ділові візитівки є важливим елементом фірмового стилю підприємства. Для підтримання
відповідного іміджу підприємства всі його працівники повинні мати службові візитні картки,
виконані в одному стилі, з нанесенням відповідних емблем, торговельного чи фірмового знаку
тощо, в корпоративних кольорах.
У свою чергу ділові візитні картки можуть
розподілятися на інші різновиди.
Картки компаній (підприємств, фірм) —
вручаються потенційним партнерам (клієнтам)
перед початком ділових переговорів для привітання від імені підприємства. Містять повну назву підприємства, його адресу, телефон, факс і
вказують на запрошення потенційним клієнтам
до співпраці.
Представницькі картки — використовуються тоді, коли за етикетом передбачено
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вручення візитної картки, але її власник з певних причин не має мети продовжувати знайомство. Містять назву підприємства, посаду, прізвище, ім’я, по батькові власника, але не мають
контактних даних (адреси й телефону). Також
вони можуть використовуватися при надсиланні подарунку (сувеніру) добре знайомій людині,
яка вже знає контактні дані власника картки.
Бейджі — своєрідний різновид візитних карток, що використовують під час проведення різних масових заходів (виставок, презентацій,
конференцій тощо). На них вказують ім’я, по
батькові і прізвище учасника заходу, його посаду (звання, титул тощо) і назву підприємства,
яке він представляє.
СD-візитки — також своєрідний різновид ділових візитних карток, який використовується в
рекламних цілях. Це звичайний компакт-диск,
на якому міститься багато рекламної та іншої
ділової інформації (тексти, таблиці, графіки,
картинки, а також іноді відео- та аудіо-файли).
Використовуються також під час таких масових
заходів, як виставки або конференції.
«Епатажні картки» — іноді використовуються представниками творчих професій і є виключенням із загальних правил для ділових візитних карток. Основна мета — бути несхожими на інші. Є нестандартними за матеріалами
для виготовлення, розміром, кольорами та іншим оформленням, яке часто розробляють різні
рекламні або дизайнерські агентства.
Особисті візитівки містять ім’я та прізвище
власника, а також будь-яку іншу інформацію за
його бажанням: назву підприємства, де він працює, адресу персонального сайту або електронної
пошти, посаду, звання, титул тощо. Вони можуть
прикріплюватися до сувенірів та інших подарунків, листів з привітаннями, співчуттям тощо. Такі
картки також можуть використовуватися дипломатами під час неофіційних зустрічей, щоб підкреслити, що в даному випадку вони діють як
приватні особи, а також представниками бізнесу
для неофіційного спілкування з питань, наприклад, перспектив переходу потрібного працівника на роботу з однієї компанії до іншої тощо.
Серед особистих візитних карток також є свої
різновиди.
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Сімейні картки (картка чоловіка й жінки
окрема або спільна), які використовуються під
час знайомства, для направлення привітань родичам (друзям), у якості додатку для подарунків.
Також можуть залишатися організаторам прийомів, коктейлів тощо. Зазвичай у спільній картці
ім’я дружини зазначається перед ім’ям чоловіка, а адреса (телефон тощо) вказується за бажанням.
Дитячі візитні картки, які не дуже поширені, але іноді можуть бути дуже корисними.
Наприклад, якщо на такій картці вказано номер мобільного телефону, вона може допомогти у разі, коли маленька дитина, приміром,
заблукає у супермаркеті. Оформлення дитячих
карток зазвичай не таке «офіційне», як для дорослих, і часто на них можна побачити щось
цікаве й індивідуальне.
Люди деяких творчих професій або науковці,
які часто працюють вдома (тобто фрілансери),
можуть мати комбіновані візитні картки, на
яких у лівому нижньому куті вказується ділова
інформація (вид діяльності, за наявності — назва та адреса підприємства), а у правому — особиста (домашня адреса, телефони).
Особливим видом візитних карток можна
вважати флаєр — рекламна візитівка. Часто на
них, крім контактних даних про підприємство,
розміщують інформацію про можливі знижки та
інші переваги, які може отримати пред’явник
картки під час відвідування відповідного заходу
або купуючи певні товари чи послуги.
У практиці ділових та особистих відносин
можна зустріти також інші різновиди візитних
карток, які тією чи іншою мірою можуть відрізнятися від «стандартних» або загальноприйнятих за розміром, кольором, шрифтом, матеріалом, із зазначенням карт (схем) розташування
фірми, місця стоянки машин, кольоровими
фотографіями тощо.

Реквізити та дизайн
Як було вказано вище, за винятком сфери дипломатії, не існує суворо встановлених стандартів щодо вигляду візитної картки та інформації,
яка на ній розміщується, — вони можуть певним чином різнитися залежно від конкретного
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виду візитних карток. Але у більшості випадків так звана «стандартна» візитна картка друкується на картонному папері високої якості, можливо дещо тонованому, із сатинованою поверхнею і розміром 5 9 або 5 10 см. У тих випадках,
коли картки використовуються в особистих,
а не професійних цілях, вони можуть бути меншого розміру — 4 8 см. Керівники ж високого
рівня (вищі посадові особи) інколи мають картки розміром 6 10 см.
Також бажано, щоб на стандартній картці інформація була достатньо мінімізована. Так, на
візитівці доречно передбачити лише такі реквізити:
1) Назва підприємства (установи, організації);
2) Прізвище, ім’я, по батькові власника картки;
3) Посада (професія, наукове звання тощо);
4) Адреса підприємства, його сайт;
5) Контактні номери телефонів, факс та адреса електронної пошти.
Також на стандартній картці можна відобразити емблему (логотип, торгову марку) підприємства.
На візитівці повинна бути лише основна інформація щодо її власника та сфери діяльності
його підприємства, наприклад, «виробництво
меблів», «продаж і ремонт офісного обладнання», «усі види юридичної допомоги» тощо. Не
доречно на стандартній картці вказувати всі
види діяльності її власника або його підприємства, які можуть бути перелічені у статуті (наприклад, від виробництва машин до вирощування картоплі), а також надавати інформацію
про те, що її власник, крім своєї основної посади, ще є і «почесним членом» усіляких організацій, засновником періодичних видань, кавалером різних орденів тощо. Інакше така візитна
картка буде більше схожа на автобіографію або
саморекламу у найгіршому вигляді.
Не варто занадто ускладнювати опис самого
підприємства із зазначенням усіх його «доповнень» на кшталт «виробничо-інвестиційне
наукове-дослідницьке акціонерне підприємство
закритого типу», що може утруднювати сприйняття інформації і не давати чіткого розуміння
про діяльність підприємства. Не доречно на візитній картці працівника комерційного підприєм-

№ 6 (114), 15 березня 2016

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

ства розміщувати і державну символіку, якщо
таке підприємство не перебуває у державній
власності або власник карти не є державним
службовцем.
Під час оформлення та виготовлення візитних карток не рекомендується використовувати
широку гаму кольорів, ламінований папір, шкіру, пластик або дерево, бо на таких картках у
разі необхідності буде дуже складно зробити
якісь записи. Шрифт тексту хоча і може бути
оригінальним, але не занадто, щоб це не позначилося на зручності для читання, а навпаки
сприяло би запам’ятовуванню прочитаної інформації. Ім’я і прізвище власника можна виділити напівжирним шрифтом більшого розміру,
але якщо прізвище досить рідкісне або важке
для вимови, слід обережно застосовувати шрифти із курсивом або вензелями.
Оформлення візитної картки або її дизайн
можуть залежати також від виду діяльності підприємства. Приміром, для банків або широковідомих «серйозних» виробничих підприємств
при виготовлені візитних карток слід дотримуватися консервативного стилю. У цьому випадку певна лаконічність візитної картки може
свідчити про те, що підприємство знає собі ціну
і не прагне дешевої популярності.
А от візитні картки працівників магазинів,
підприємств сфери послуг тощо можуть не бути
занадто «класичними», бо вони часто мають
підвищене рекламне навантаження, а тому на
них може бути присутня і деяка додаткова інформація. Наприклад, на зворотному боці таких
карток може бути логотип фірми, короткий
асортимент її товарів або послуг, карта-схема
проїзду тощо.

Порядок обміну
Здійснюючи обмін візитними картками, варто дотримуватися певного етикету, а також уникати помилок, які його порушують. Найпоширеніша з таких помилок — прагнення якомога
швидше вручити візитну картку майже кожному, хто потрапить у поле зору її власника. Особливо це характерно для тих власників візитних
карток, які раніше ними не користувалися. Але
візитівку доцільно вручати тільки тоді, коли є
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реальна зацікавленість у продовженні контакту
після знайомства.
Крім того, слід пам’ятати, що після знайомства першим, як правило, залишає свою картку
особа, яка займає нижчу посаду. У випадку ж
перебування партнерів на одному посадовому
рівні, першою подає картку особа, молодша за
віком. Але якщо партнери приблизно одного
віку або це неможливо точно визначити, першим вручає свою візитівку зазвичай той, хто
виявився ввічливішим.
Трапляються випадки, коли візитна картка
залишається для особи, яка з певних причин не
змогла прийняти власника картки. Тоді така
картка часто залишається з загнутим кутиком.
У різних країнах не завжди однакові правила, в
яких випадках та який саме кутик слід загинати,
але найчастіше загинається правий кутик візитівки, який потім розгинається із відбитком сліду від згинання на картці. Якщо така картка буде
залишена у партнера в офісі, вдома або іншому
відповідному місці, це буде свідченням того, що
власник візитівки особисто відвідав зазначене
місце, що вважається ознакою найбільшої поваги та вдячності.
Але зверніть увагу, що кутик не загинається,
якщо картка передається через «посередника»,
наприклад, кур’єром, водієм або поштою. У випадках, коли візитна картка передається через
посередника (кур’єром, через секретаря чи іншого працівника) без можливості її особистого вручення, можна також написати на ній кілька слів
про власника чи прохання зв’язатися зручним
способом. У разі надсилання візитних карток одним їх власником кільком різним особам в одному конверті, на кожній з них у лівому верхньому
кутку слід написати прізвище особи, якій вона
адресована. Разом з тим, не надсилаються поштою візитні картки у тому випадку, якщо відвідувач не отримав візитної картки від «господаря
кабінету» у зв’язку із візитом. У такому випадку
можна залишити свою картку для «господаря кабінету» через секретаря або іншого працівника.
При цьому бажано зробити помітку про мету залишення візитки і покласти її у конверт.
Відповіді на залишені картки слід давати також за допомогою візитних карток протягом
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доби. У разі ж особистої зустрічі візитними картками обмінюються одразу після представлення
один одному. Зокрема, у різних країнах існують
свої традиції, наприклад, під час зустрічі з партнерами країн Близького Сходу візитні картки
слід вручати тільки правою рукою, а в деяких
країнах Азії, зокрема Японії, — двома руками та
з поклонами.

Оформлення документів
для виготовлення візитівок
Якщо керівництво підприємства прийняло рішення про необхідність забезпечення своїх працівників або окремих їх категорій візитними
картками, воно може самостійно виготовити їх
(у разі можливості) або звернутися до підприємства, яке надає послуги з їхньої розробки та друку, оплативши відповідні послуги та отримавши
виготовлені візитівки протягом строку, про який
домовилися.
Зауважимо, що залежно від того, як будуть
документально оформлені витрати на виготовлення та забезпечення працівників візитними
картками, може залежати і вирішення питання
щодо відбиття відповідних операцій у бухгалтерському обліку та можливості зменшення підприємством податку на прибуток. Зокрема, для
підприємства бажано, аби виготовлення візитівок безпосередньо стосувалося ведення господарської діяльності платника податку, а саме
була можливість віднесення до складу витрат
підприємства витрати на виготовлення візитних карток, для чого слід правильно скласти
необхідні первинні й розрахункові документи.
Інакше податківці можуть розглядати отримання працівниками візитних карток від підприємства як отримання ними додаткових благ у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів
(робіт, послуг), що призведе до збільшення відповідних податків. Звичайно, зазначені питання
є поза межами компетенції кадровиків, і мають
вирішуватися спільно з відповідними фахівцями
(бухгалтерами та юристами).
Кадровик же у цьому питанні має звернути
увагу, з урахуванням наведеного, на доцільність
видання на підприємстві окремого наказу про
виготовлення карток, у якому слід обов’язково
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зазначити мету їх виготовлення — використання в господарській діяльності. Ця мотивувальна
частина наказу має бути пов’язана з двома відповідними пунктами наказу: щодо кола осіб,
для яких виготовляються візитні картки, та їхнього змісту. Оскільки, як ми вже згадували,
існує багато різновидів візитних карток (ділові,
представницькі, особисті тощо), то у відповідному пункті наказу слід визначити, про який
саме вид візитних карток йдеться, тобто, яку
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саме інформацію слід розташувати на візитній
картці.
З метою зменшення витрат на виробництво
візитних карток іноді процес їхнього виготовлення починається з проведення моніторингу
ринку відповідних послуг для отримання інформації щодо цін на послуги з виготовлення карток, їхньої якості, строків виконання. Для цього
також може бути передбачений окремий пункт
наказу (Зразок 1).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗРУЧНИЙ ОФІС»
НАКАЗ
01.03.2016 р.

м. Харків

№ 37

Про виготовлення візитних карток
для працівників підприємства
З метою підвищення ефективності діяльності підприємства на ринку продажу та обслуговування офісної і комп’ютерної техніки, збільшення кількості потенційних клієнтів та
спрощення налагодження ділових контактів,
НАКАЗУЮ:
1. Виготовити візитні картки для таких працівників підприємства:
Іванову І. І. — директору;
Власенко Р. І. — заступнику директора;
Гудзь Л. С. — менеджеру з адміністративної діяльності.
2. Для директора підприємства, Іванова І. І., виготовити картки двох видів із зазначенням
у картках першого виду назви підприємства, місця знаходження підприємства, виду діяльності, прізвище, ім’я, по батькові, посади, контактної інформації про підприємство (адреси,
телефону, електронної пошти), а також із зображенням емблеми підприємства. У картках
другого виду не зазначати контактної інформації про підприємство.
3. Для решти працівників підприємства, зазначених у пункті 1 наказу, вказати на візитних
картках таку саму інформацію, як і у картках першого виду для директора підприємства.
4. Виготовити по 150 примірників візитних карток кожного виду.
5. Призначити відповідальною особою за виготовлення карток менеджера з адміністративної діяльності Гудзь Л. С..
6. Менеджеру з адміністративної діяльності Гудзь Л. С. провести дослідження на ринку
послуг з виготовлення візитних карток і підготувати замовлення (проект договору) візитних
карток у підприємства, де виявиться найкраще співвідношення строків, ціни і якості виготовлення візитних карток.
7. Перед замовленням обов’язково узгодити із керівником підприємства зовнішній вигляд візитних карток.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора підприємства
Власенка Р. І..
Директор
З наказом ознайомлені:
01.03.2016 р.
01.03.2016 р.
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Іванов

Власенко
Гудзь

І. І. Іванов

Р. І. Власенко
Л. С. Гудзь
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Договір на виготовлення візитних карток переважно складається у письмовій формі, де мають
бути узгоджені пункти щодо предмету договору
(роботи з виготовлення візитних карток), кількості візитних карток (за видами), вартості роботи (за видами або всього), строків виготовлення. Для уникнення можливих непорозумінь
у якості додатку до договору бажано мати, так
званий, «сигнальний» примірник кожного виду
візитної картки, який має бути узгоджений і підтверджений підписами сторін.
Зазвичай, два примірники договору надаються виконавцем замовнику для підписання, що мають бути передані відповідно до графіка документообігу особам, які відповідають за
підготовку договорів для підписання керівництвом підприємства (наприклад, це можуть
бути юридичний відділ або юрисконсульт, бухгалтерія тощо).
Після підписання договору замовником один
примірник повертається виконавцю (або два,
якщо примірники до цього не були підписані виконавцем) та на підставі підписаного обома сторонами примірника договору проводиться
оплата робіт у відповідності до тих внутрішніх
документів підприємства, які регламентують
порядок оплати (хто, коли і кому дає вказівку на
здійснення оплати). У деяких випадках можуть
також оформлюватися наряди-замовлення на

бланку виконавця та/або для здійснення платежу — рахунки (рахунки-фактури) на оплату товарів (послуг, робіт), які також згідно з графіком
документообігу передаються для належного
оформлення (підписання) та проведення оплати
до відповідних осіб (структурних підрозділів)
підприємства.
Оплата за послуги з виготовлення візитних
карток може здійснюватися замовником безготівковим перерахунком або готівкою відповідно до чинного законодавства. Після отримання повідомлення виконавця про виготовлення візитних карток, уповноваженому на
отримання карток представнику замовника слід
звернутися до бухгалтерії підприємства і отримати довіреність на отримання візитних карток
та поставити підпис у Журналі обліку виданих
довіреностей (звісно, за наявності такого на підприємстві).
Отримані візитні картки слід здати уповноваженій матеріально відповідальній особі на
підприємстві (наприклад, завідувачу складу),
що має їх оприбуткувати та видати особі, яка
отримувала візитні картки у виконавця, відповідний документ (накладна, ордер).
Візитні картки видаються працівникам підприємства за відомістю під підпис (Зразок 2).
Отже, не забувайте, що візитна картка є певним елементом іміджу її власника. В умовах
Зразок 2

ТОВ «Зручний офіс»
Код ЄДРПОУ 12345678
ВІДОМІСТЬ
на видачу візитних карток
від 15.03.2016 р.
№ з/п Одержувач
Посада
1. Іванов І. І.
директор
2. Власенко Р. І. заступник директора
3. Гудзь Л. С.
менеджер з адміністративної
діяльності
Всього: (шістсот штук)
Видав:
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Гудзь

Кількість
300
150
150

Підпис
Іванов
Власенко
Гудзь

600
Л. С. Гудзь
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сучасної ринкової економіки різко зростає пропозиція кількості й асортименту продукції (товарів, послуг), і відповідно посилюється конкурентна боротьба за їх покупця. Виграти у цій
боротьбі має більше шансів той, хто застосовує
ефективну маркетингову стратегію, а одним із
основних маркетингових інструментів будьякого сучасного підприємства є його фірмовий
стиль. У свою чергу візитні картки також мають
бути одним із елементів фірмового стилю. Маленька, але якісно виготовлена візитна картка,
може дуже багато розповісти про її власника, і
зокрема засвідчити наявність чи відсутність у
нього хорошого смаку. Тому при замовленні ві-
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зитної картки необхідно детально обговорювати колір, шрифти, розташування реквізитів так,
щоб ця картка дійсно могла охарактеризувати і
особу власника картки, і його підприємство, і
середу діяльності. При цьому слід виходити з
того, що всі працівники підприємства повинні
мати візитні картки виконані в одному стилі.
І, звісно, дотримуйтеся при врученні та/або
прийнятті візитівок ділового етикету та поваги
до партнерів.

Любов ГУЩІНА,
консультант з
кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

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.

Якщо жінка — інвалід II групи, перебуває у відпустці по догляду за дитиною,
а на її місці ніхто не працює, чи потрібно приймати на роботу інваліда, щоб
була дотримана норма працевлаштування інвалідів на підприємстві?
Так, потрібно.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ (далі — Закон
№ 875) для підприємств, установ, організацій,
у т. ч. підприємств, організацій громадських
організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю установлюється
норматив робочих місць для працевлаштування
інвалідів у розмірі 4% середньооблікової кількості
штатних працівників облікового складу за рік,
а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості
одного робочого місця.
У ст. 20 Закону № 875 встановлено, що підприємства, на яких середньооблікова кількість
працівників-інвалідів менша, ніж установлено
нормативом, передбаченим ст. 19 цього Закону,
щороку сплачують відповідним відділенням
Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких
визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на підприємстві за кожне робоче місце,
призначене для працевлаштування інваліда
і не зайняте ним.
З метою реалізації статей 19 і 20 Закону
№ 875, Кабінет Міністрів України постановою
від 31 січня 2007 р. № 70 затвердив Порядок
подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість
і працевлаштування інвалідів та інформації,
необхідної для організації їх працевлаш тування.
Форма № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість
і працевлаштування інвалідів» та Інструкція
щодо заповнення цієї форми затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 10 лютого 2007 р. № 42.
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Згідно з п. 3.1. Інструкції щодо заповнення
форми № 10-ПІ середньооблікова кількість
штатних працівників облікового складу за рік
визначається відповідно до п. 3.2. Інструкції зі
статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Держкомстату України від 28 вересня
2005 р. № 286.
У пп. 3.2.2. Інструкції зі статистики кількості
працівників встановлено, що під час обчислення
середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії
працівників облікового складу, зазначені у
пунктах 2.4., 2.5. цієї Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з
вагітністю та пологами або для догляду за
дитиною до досягнення нею віку, передбаченого
чинним законодавством або колективним
договором підприємства, включаючи тих, які
усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (пп. 2.5.8. і пп. 2.5.9.
Інструкції). Облік цих категорій працівників
ведеться окремо.
Отже, у рядку 01 Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів зазначається середньооблікова кількість штатних працівників за рік
без урахування осіб, які перебувають у відпустках
у зв’язку з вагітністю і пологами або для догляду
за дитиною. У рядку 02 цього ж звіту зазначається
середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, також без
урахування осіб, які перебувають у відпустках
у зв’язку з вагітністю і пологами або для догляду
за дитиною.
Якщо отримані результати показують, що
норма працевлаштування інвалідів не дотримана, на підприємстві необхідно працевлаштувати додатково ще одну особу з інвалідністю.
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Чи може сумісник не йти у відпустку у період його перебування
у відпустці за основним місцем роботи?
На недержавному підприємстві — може.
А от на сумісників державних підприємств
розповсюджується дія Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р.
№ 43. Згідно з п. 6 цього Положення, відпустка
на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.
Водночас, враховуючи те, що на роботі за сумісництвом тривалість відпустки може бути іншою, ніж на основному місці роботи, у п. 14
ст. 25 Закону «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) передбачено надання відпустки без збереження
заробітної плати сумісникам на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи.
Також згідно з п. 6 ч. 7 ст. 10 Закону № 504,
щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному
підприємстві за бажанням працівника надається суміснику одночасно з відпусткою за
основним місцем роботи.
Зверніть увагу, що обидві згадані норми Закону № 504 (ст. 10 та ст. 25) містять головну

умову — бажання працівника. Тобто, якщо не
буде відповідної заяви, роботодавець не вправі
самостійно вирішити це питання і надати працівнику відпустку.
Отже, працівник-сумісник державного підприємства може використати відпустку тільки
одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Це означає, що надання відпустки у інший
час не передбачено, але не означає, що під час
перебування у відпустці за основним місцем роботи працівник обов’язково має брати відпустку
за сумісництвом.
Щорічна відпустка надається за графіком відпусток, який складається з урахуванням інтересів роботодавця та можливостей для відпочинку
працівника. При складанні графіка відразу враховується час відпустки сумісника за основним
місцем роботи. А відпустку без збереження заробітної плати на час до закінчення відпустки за
основним місцем роботи він може брати, або не
брати, на власний розсуд.
Для працівників-сумісників недержавних підприємств жодних обмежень щодо надання відпустки не встановлено, але вони також мають
право на відпустку в перший рік роботи до настання шестимісячного терміну, згідно з п. 6 ч. 7
ст. 10 Закону № 504 і на відпустку без збереження заробітної плати за п. 14 ст. 25 Закону № 504.

Яким чином можна оформити трудові відносини з працівником, який повинен
першу половину дня працювати на одній посаді, а другу — на іншій?
Як роботу за сумісництвом або за суміщенням — залежно від потреб підприємства
та бажання працівника.
У випадку сумісництва працівник буде одночасно займати дві посади на одному підприємстві. При цьому одна посада — за основним
місцем роботи, а інша — за сумісництвом (нагадаємо, що сумісництво — це виконання ро-
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боти за окремим трудовим договором у вільний від основної роботи час). Ці трудові
договори ніяк між собою не пов’язані, не зважаючи на те, що працює одна людина на двох
посадах на одному підприємстві. На цього працівника, як на сумісника, заводиться окрема особова справа, заповнюється особова картка П-2,
видаються окремо накази на відпустку тощо.
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Робочий час також обліковується окремо, тобто в табелі обліку використання робочого часу
такого працівника відмічають двома рядками,
за обома посадами, які він обіймає. За основним
місцем роботи працівник може працювати, наприклад, з 9-ої до 13-ої години, а за сумісництвом — з 14-ої до 18-ої.
Оформлюється це наказом про прийняття на
роботу за сумісництвом, в якому зазначаються
умови роботи (неповний робочий час, режим
роботи). При цьому за основним місцем роботи
потрібно також встановити неповний робочий
час, вказавши режим роботи. Для працівників
державних підприємств існують деякі обмеження щодо роботи за сумісництвом, зокрема вони
стосуються тривалості роботи: не більше поло-

вини нормальної тривалості (тобто не більше
20 годин на тиждень).
За вказаних у запитанні обставин, аби працівник працював першу половину робочого
дня на одній посаді, а другу — на іншій, необхідно оформити наступні документи:
— заява працівника про прийняття на роботу за
сумісництвом (в заяві працівник може зазначити
про встановлення неповного робочого часу);
— наказ про прийняття на роботу за сумісництвом (Зразок 1);
— заява працівника про встановлення неповного робочого часу за основним місцем роботи;
— наказ про встановлення неповного робочого часу за основним місцем роботи.
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТРУКТОР»
НАКАЗ
15.03.2016 р.

м. Київ

№ 51-п

Про прийняття на роботу
за сумісництвом
ПРИЙНЯТИ:
ВОЛОШИНА Сергія Івановича на роботу за сумісництвом з 16 березня 2016 р. на посаду
інженера до інженерно-конструкторського відділу, з посадовим окладом 5 000 грн на місяць, з неповним робочим днем (4 години на день).
Підстава: заява Волошина С. І. від 15.03.2016 р..
Директор

Гаврилюк

П. М. Гаврилюк

З наказом ознайомлений:
15.03.2016 р.

Волошин

С. І. Волошин

Ще одним варіантом виходу з описаної ситуації є суміщення посад (суміщення — це виконання додаткової роботи за іншою посадою
одночасно зі своєю роботою, обумовленою
трудовим договором). Суміщення не призводить до збільшення робочого часу, тобто працівник виконує додаткову роботу протягом робочого дня, встановленого за основною посадою.
За суміщення встановлюється доплата, відповідно до ст.105 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Конкретний розмір доплат
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визначається колективним договором. У табелі
обліку робочого часу суміщення ніяк не відображається, адже працівник продовжує працювати протягом тієї тривалості робочого дня, що
і раніше. Оформлюється суміщення наказом,
в якому зазначається також розмір доплати
(Зразок 2).
Отже, залежно від конкретних потреб, працівнику може бути встановлено суміщення посад, або запропоновано роботу за сумісництвом.
При цьому потрібно зважати, що суміщення
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Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТРУКТОР»
НАКАЗ
16.03.2016 р.

м. Київ

№ 53-п

Про встановлення
суміщення
НАКАЗУЮ:
Покласти на РОМАНЕНКА Ігоря Петровича, інженера-конструктора, за його згодою, виконання поряд з його основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язки
інженера з якості в порядку суміщення посад з 17 березня 2016 р. з доплатою до заробітної
плати в розмірі 50% посадового окладу інженера з якості, передбаченого штатним розписом.
Підстава: заява Романенка І. П. від 16.03.2016 р..
Директор

Гаврилюк

П. М. Гаврилюк

З наказом ознайомлений:
16.03.2016 р.

Романенко

І. П. Романенко

може бути ініційовано роботодавцем, якщо воно
викликане змінами в організації виробництва і
праці. В такому випадку роботодавець має попередити працівника про встановлення суміщення за два місяці. У разі відмови працівника
може бути звільнено за п. 6 ст. 36 КЗпП.

А от наполягати на сумісництві роботодавець
не може. Він вправі лише запропонувати конкретному працівнику виконувати роботу за сумісництвом, але відмова працівника не є підставою для розірвання з ним трудового договору.

Жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, але виходить на роботу на умовах неповного робочого дня — чи має
вона право на щорічну відпустку?
Так, має.
Згідно зі ст. 179 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) та ст. 18 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/
96-ВР (далі — Закон № 504) за бажанням жінки
після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами їй надається відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У період цієї відпустки жінка може працювати
на умовах неповного робочого часу або вдома.
При цьому у ч. 3 ст. 56 КЗпП прямо зазначено, що робота на умовах неповного робочого
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часу не тягне за собою жодних обмежень обсягу
трудових прав працівника. Тому жінці, яка в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працює на умовах
неповного робочого часу, має бути надано щорічну відпустку.
Крім того, у ст. 9 Закону № 504 передбачено
зарахування до стажу роботи, що дає право на
щорічну відпустку, часу фактичної роботи (у
тому числі й на умовах неповного робочого
часу) протягом робочого року, за який надається
відпустка.
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ПРАВИЛА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Як уникнути мовних «шкідників»
Щодень ми користуємося мовою — в побуті, на роботі, спілкуючись з рідними, друзями, колегами, партнерами тощо. Ми вживаємо безліч слів, але іноді припускаємося
помилок — так само, як і під час їх написання. І якщо, наприклад, вдома, у неофіційній
атмосфері, ми ще можемо собі дозволити розмовні слівця або ж цілі фразеологізми, то
на діловій зустрічі необхідно слідкувати за власними висловлюваннями, щоб не почуватися ніяково чи здатися некомпетентним у тому чи іншому питанні. Також слід правильно вживати ті чи інші слова під час оформлення різних документів, звітів, записок, наказів тощо. Отож, з’ясуємо, що саме впливає на мовлення і на що варто звертати увагу.

О

дним із «шкідників» нашого мовлення є
суржик. Що ж таке суржик і чи має він
право на існування? — лишимо це питання мовознавцям. Ми лиш зазначимо в цілому,
що суржик — елементи двох або кількох мов,
об’єднані штучно, без додержання норм літературної мови. Тут ще присутнє таке явище, як перемішування слів, неправильний чи недоречний
переклад, особливо словосполучень, до яких треба шукати мовні відповідники, неправильне вживання відмінків тощо. Згадаймо, як часто можна
почути слово «внедряти» замість впроваджувати, «відчитатися» замість прозвітувати, «вмішуватися» замість втручатися, «приймати
міри» замість вживати заходів, «без надобності» замість без потреби і так далі. Боротися з
такими явищами в мовленні складно, але слідкувати, виявляти і намагатися їх позбутися цілком
можливо.
Тож, деякі типові суржикові конструкції, які
зазвичай вживаються неправильно, наведені
у Таблиці 1.
Також нагадаємо, що існує ще таке поняття як
калькування, тобто створення слова або вислову за зразком будови відповідного слова чи вислову з іншої мови. Саме як мовне явище воно
існує стільки, скільки існують мовні контакти, і
немає у світі такої мови, в якій не було б кальок
і запозичень. Щодо доцільності їх вживання є
багато суперечок, оскільки існують і питомі відповідники переважної більшості запозичень.
У Таблиці 2 наведено кілька прикладів, які все ж
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таки можна замінити власне українськими відповідниками.
Як бачимо, за мовленням треба слідкувати,
так само як і за грамотністю, тим паче, якщо
вам доводиться опрацьовувати і заповнювати
безліч різноманітних документів. Часто серед
текстів зустрічаються цифри, які треба зазначати прописом і тут виникає питання правильного відмінювання, наприклад, п’яти чи
п’ятьом. Треба пам’ятати, що числівники від
5 до 80 мають два варіанти відмінювання.
Приклад див. у Таблиці 3.
Окремо зазначимо про використання префіксів з-, с- щодо яких часто виникають питання, особливо під час перекладу з російської
мови:
префікс с- пишеться перед к, п, т, ф, х (легко запам’ятовується за допомогою словосполучення «КаФе ПТаХ»): спитати, стиснути, схилити, сформувати, сказати;
префікс з- — перед рештою букв: зцілити,
зшити, зварити, незнищенний;
префікси роз-, без-, через- завжди пишуться
з буквою з: безпомічний, розпитати, черезплічник.
Як говорив класик, «не бійтеся заглядати у
словник». І справді, якщо у вас виникають сумніви у доцільності використання того чи іншого
слова чи словосполучення, перевіряйте себе.
Збагачуйте власний словник, щоб вільно віднаходити потрібні слова у будь-якій ситуації під
час спілкування.

№ 6 (114), 15 березня 2016

ПРАВИЛА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Таблиця 1
Неправильно

грати роль у виборі (чогось)

відігравати роль у виборі
(чогось)

Правильно

з іншої точки зору

з іншого погляду

відкрити журнал

розгорнути журнал

відсутній із-за хвороби

відсутній через хворобу

нести матеріальні витрати

зазнавати матеріальних
збитків

прийшло в голову

спало на думку

любою ціною

за всяку ціну

утратити свідомість

знепритомніти, зомліти

робити вигляд

вдавати

підняти крик

здійняти галас

багаточисленні порушення

численні порушення

відмінити засідання

скасувати засідання

у повній мірі

повною мірою

вибачаюсь за запізнення

вибачте за запізнення

у порядку виключення

як виняток

задавати питання

ставити питання (запитання)

бути на хорошому рахунку

мати добру репутацію

через пару хвилин

через кілька хвилин

халатне відношення до роботи недбале ставлення до роботи
притримуватися правил

дотримуватися правил

шириною чотири метра

завширшки чотири метри

співбесіда продовжується
одну годину

співбесіда триває одну годину

повістка дня

порядок денний

зайняти перше місце

посісти перше місце

діючий закон

чинний закон

потерпіти поразку

зазнавати поразки

здав іспит

склав іспит

депутати прийняли рішення

депутати ухвалили рішення

це питання відносять до

це питання зараховують до

на протязі року

протягом року

результати співпадають

результати збігаються

втратити концентрацію

втратити пильність

у випадку потреби

у разі потреби, за потреби

втратити почуття реальності

відірватися від життя

зробити для видимості

зробити для годиться

втрати силу

знесилитися

не дивлячись на перешкоди

незважаючи (попри) перешкоди

втриматися на ногах

устояти на місці

уязвиме місце

вразливе (слабке) місце

вцілити

влучити

покращувати рівень життя

підвищувати рівень життя

добратися

дістатися; добутися

зробити наступним чином

зробити таким чином

добре відношення

добре ставлення

не по адресу

не за адресою; не туди

із-за нехватки досвіду

через брак досвіду

не по плечу

дякуючи старанню

завдяки старанню

не до снаги, не під силу, не
по силі

Таблиця 2
Так кажуть

Радимо

Таблиця 3
відмінок

питання

приклад

приклад

Називний

скільки?

п’ять

двадцять

Родовий

скількох?

п’яти, п’ятьох

двадцяти, двадцятьох

Давальний

скільком?

п’яти, п’ятьом

двадцяти, двадцятьом

Знахідний

скільки? скількох?

п’ять, п’ятьох

двадцять, двадцятьох

Орудний

скількома?

п’ятьма, п’ятьома

двадцятьма, двадцятьома

Місцевий

на скількох?

на п’яти, на п’ятьох

на двадцяти, на двадцятьох
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Березень-2016

Важливі дати березня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (8 — Міжнародний жіночий день)
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 (7)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 175 годин

Квітень-2016
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

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
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
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