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дев’ятої вечора, а подекуди ще й у вихідні — таким стилем життя вже давно
нікого не здивуєш. Отож, з’ясуйте, як все ж таки «не згоріти» на роботі?....56

Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи повинна працівниця, яка перебуває
у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами, одразу після закінчення цієї
відпустки писати заяву про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
Працівник був демобілізований наприкінці квітня, на облік у районному
військкоматі став через чотири дні, а на
підприємство прийшов лише на наступний
після цього день. Що ставити у табелі за
дні його відсутності після демобілізації?
У нас працює сімейна пара й жінка наразі знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, але незабаром буде народжувати другу дитину. У зв’язку з цим
виникає запитання — чи повинні ми надавати її чоловікові якусь відпустку після
того, як народиться друга дитина?
Чи потрібно вносити до трудової книжки
основного працівника запис про прийняття на роботу, якщо його форма працевлаштування — «договір про надання послуг цивільно-правового характеру»?
Переводимо працівника за основною
роботою з повної ставки на 0,5 й одночасно приймаємо на роботу за внутрішнім
сумісництвом на іншу посаду. Який запис
про переведення за таких обставин слід
зробити у трудовій книжці та як табелювати працівника за другою посадою?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Розмір мінімальної зарплати
та прожиткового мінімуму з травня
Нагадаємо, що з 1 травня поточного року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 р. № 928-VIII
(далі — Закон № 928) збільшилися розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
Так, відповідно до ст. 8 Закону № 928, з 1 травня
2016 року мінімальна заробітна плата у місячному
розмірі становить 1 450 грн (раніше — 1 378 грн), а
у погодинному — 8 грн 69 коп. (раніше — 8 грн
29 коп.).
З огляду на це роботодавці, які виплачують своїм
працівникам заробітну плату в розмірі менше 1 450
грн на місяць, повинні її підвищити — інакше їм
загрожує відповідальність згідно зі ст. 265 Кодексу
законів про працю України за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (штраф у
десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєне
порушення).
А от мінімальний розмір посадового окладу за
групою оплати праці 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи
кількох районів, міст обласного значення, становить
з 1 травня 2016 року 1 723 грн — про це йдеться у постанові Уряду «Деякі питання оплати праці державних
службовців у 2016 році» від 6 квітня 2016 р. № 292
(з нею ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-

правовими актами поточного номера «Консультанта
Кадровика»).
Зверніть увагу, що підвищення мінімальної зарплати впливає на розмір єдиного соціального внеску
(далі — ЄСВ), який сплачують підприємці за себе. Так,
мінімальний розмір ЄСВ за травень складе 319 грн (за
II квартал 2016 року — 941,16 грн). Максимальна
величина доходу, на який потрібно нараховувати ЄСВ,
з 1 травня складає 36 250 грн. Максимальний розмір
нарахованого ЄСВ з 1 травня складе 7 975 грн (або
3 048 грн 63 коп. при нарахуванні ЄСВ на зарплату
працівника-інваліда, якщо роботодавцем є юридична
особа). При цьому не впливає підвищення мінімальної
зарплати на: ставки єдиного податку для I і II груп;
суму податкової соціальної пільги і граничний розмір
доходу, який дає право на неї; суму неоподатковуваного доходу у вигляді дарунків; нецільову доброчинну
допомогу; граничний розмір добових.
Також з 1 травня підвищився і прожитковий мінімум — відповідно до ст. 7 Закону № 928 наразі він
становить:
— на дітей до 6 років — 1 228 грн;
— на дітей від 6 до 18 років — 1 531 грн;
— для осіб, які втратили працездатність, — 1 130 грн;
— для працездатних осіб — 1 450 грн.
Крім того, з 1 травня 2016 р. підвищився і розмір
мінімальної пенсії до 1 130 грн (з 1 074 грн).
Наступне підвищення очікується з 1 грудня 2016
року.

Типове положення про преміювання держслужбовців
Міністерство соціальної політики України
відповідно до Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII розробило проект Типового положення про преміювання
державних службовців органів державної влади,
інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів).
У проекті цього Типового положення встановлюється порядок визначення розмірів, нарахування та
виплати премій державним службовцям органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів
(секретаріатів), які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».
Так, державним службовцям можуть установлюватися такі види премій:
— премія за результатами щорічного оцінювання
службової діяльності;
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— місячна чи квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.
Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби в державному
органі відповідно до затвердженого ним положення
про преміювання, розробленого згідно з Типовим положенням і погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).
Розмір премії державного службовця встановлюється керівником державної служби в державному
органі шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).
Розмір місячної чи квартальної премії державного
службовця встановлюється у відсотках до посадового
окладу з урахуванням фактично відпрацьованого
часу.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
від 18 грудня 2015 р. № 5820/0/4.4-06/6/ДП-15

Щодо системи управління охороною праці на підприємстві
Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці) розглянула лист та повідомляє.
Законодавство України про охорону праці складається з Конституції України, Кодексу законів про працю
України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться
у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 (далі — Довідник),
зазначено, що конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями працівників
усіх категорій, які розробляють і затверджують на основі типової кваліфікаційної характеристики роботодавці, враховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп
та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.
Посадова інструкція визначає організаційно-правовий статус працівників і передбачає відповідний перелік конкретних завдань та обов’язків, прав, повноважень, відповідальності, необхідних знань та кваліфікації, які забезпечують належні умови для ефективної роботи працівника.
Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад з урахуванням вимог та рекомендацій Довідника, а також положення про відповідний структурний підрозділ.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а
також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці (далі —
СУОП). СУОП організовується таким чином, щоб було забезпечено адекватне та постійне управління з
урахуванням усіх факторів, які впливають на стан охорони праці, орієнтованого на проведення запобіжних
дій, які унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій.
Об’єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб та структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках
на підприємстві в цілому.
В Україні діє національний стандарт ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою
праці. Вимоги» та OHSAS 18002 як пробний стандарт ДСТУ-П OHSAS 18002 для інформування і визначення
можливості його застосування в умовах національного ринку та з особливістю СУОП на національних підприємствах.
Розділ 4 OHSAS 18001:2010 визначає, що керівництво підприємства повинно визначити обов’язки, функції, розподіл відповідальності та підзвітності, делегування повноважень для полегшення результативного
управління; обов’язки, відповідальність та повноваження має бути задокументовано та доведено до відома
відповідних осіб.
Відповідне документування можна здійснити шляхом визначення конкретних повноважень працівника
у сфері охорони праці в посадових інструкціях.
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці (далі —
Рекомендації), що були затверджені Головою Держгірпромнагляду 7 лютого 2008 р., з метою сприяння суб’єкту
господарювання щодо досягнення рівня охорони праці на виробництві, що відповідає мінімальним вимогам до
забезпечення безпечних та здорових умов праці найманих працівників, які встановлені законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами з охорони праці, носять виключно рекомендаційний характер.
Використовуючи Рекомендації, суб’єкт господарювання має можливість розробити власну систему управління охороною праці на підприємстві як складову частину загальної системи управління організацією.
Заступник Голови
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Міжнародно-правове
регулювання праці:
все, що цікаво вітчизняному
кадровику
До пріоритетних завдань вітчизняної політики на сучасному етапі соціальноекономічної і суспільної трансформації відноситься кадрове забезпечення ринку
праці відповідно до впроваджуваних реформ. Від активності, професіоналізму та
мотивації працівників, здатних вирішувати складні соціально-економічні проблеми
перехідного періоду, не в останню чергу залежить успіх цих перетворень. З огляду
на складність та перевантаженість українського кадрового діловодства різною документацією та безліччю суперечливих нормативно-правових актів у сфері праці,
важливо звернутися до досвіду регулювання трудової сфери у провідних країнах
Європейського Союзу (далі — ЄС). За таких умов з’являється потреба провести
аналіз різних аспектів трудового законодавства у ЄС, відшукати ефективні кадрові
технології та визначити можливості адаптації вітчизняного трудового законодавства до міжнародних стандартів.

Загальні порівняння
Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні
міжнародні договори, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлені інші правила, ніж ті, які містить законодавство України про працю, то застосовуються
правила міжнародного договору або міжнародної угоди (ст. 81 Кодексу законів про працю
України, далі — КЗпП). Отже, в Конституції
та КЗпП закріплений принцип пріоритету міжнародно-правових норм перед нормами національного законодавства.
Як відомо, суб’єктами міжнародно-правового
регулювання праці є Організація Об’єднаних
Націй (далі — ООН) та її спеціалізований орган
Міжнародна Організація Праці (далі — МОП).
На сьогодні МОП одна зі спеціалізованих уста-
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нов ООН, що покликана вирішувати такі завдання: розробка узгодженої політики та програм,
спрямованих на вирішення соціально-трудових
проблем; розробка та прийняття міжнародних
трудових норм (конвенцій та рекомендацій);
допомога країнам-членам МОП у вирішенні проблем зайнятості та скорочення безробіття; розробка програм щодо поліпшення умов праці;
розвиток соціального забезпечення; розробка
заходів щодо захисту прав соціально вразливих
груп працівників(жінки, молодь, особи похилого віку, працівники-мігранти); сприяння організаціям найманих працівників і підприємців у їхній роботі спільно з урядами щодо врегулювання соціально-трудових відносин. МОП
приймає конвенції та рекомендації, що стосуються різних аспектів праці й покладає певні
зобов’язання як на ті держави, що ратифікували
її, так і на держави, які не ратифікували даної
конвенції.
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Україна є членом МОП з 1954 року і для неї,
як держави-члена МОП, конвенція стає юридично обов’язковою тільки після ратифікації її вищим органом державної влади. У разі ратифікації конвенції держава зобов’язана прийняти
законодавчі акти для впровадження її в життя і
раз на 2 – 4 роки відзвітувати до МОП щодо
ефективного застосування ратифікованої конвенції. Натомість рекомендація не є міжнародним договором і не повинна бути ратифікована — це лише побажання, пропозиція ввести
відповідні норми до національного законодавства, яка доповнює, уточнює і деталізує положення конвенції, дає можливість вибору державам при застосуванні міжнародної норми. Разом
систематизовані конвенції і рекомендації МОП
утворюють Міжнародний кодекс праці.
Одним із важливих прав людини є право на
працю, яке вперше було проголошене у Загальній декларації прав людини, зокрема її ст. 23:
кожна людина має право на працю, на вільний
вибір роботи, на справедливі та сприятливі умови праці й на захист від безробіття. Міжнародноправові акти підкреслюють неприпустимість
примусової праці. Європейська конвенція про
права людини (1959 р.), Конвенція МОП № 29
«Про примусову або обов’язкову працю» (1930 р.)
визначають примусову працю як будь-яку роботу або службу, що вимагається від будь-якої особи під загрозою покарання, якщо тільки дана
особа не запропонувала добровільні послуги.
Конвенція № 105 «Про скасування примусової
праці» вказує на неприпустимість примусової
праці як засобу політичного впливу (виховання)
або як міри покарання за наявність чи за висловлення політичних поглядів (переконань),
протилежних встановленій політичній, соціальній або економічній системі. Україна ратифікувала цю конвенцію та закріпила в ст. 43 Конституції заборону використання примусової праці.
Серед конвенцій про права людини на свободу об’єднання слід згадати Конвенцію № 87
«Про свободу асоціації і захист права на організацію» (1948 р.), що закріплює право працівників та підприємців вільно створювати свої
організації з метою висунення і захисту своїх
інтересів. Додаткові гарантії реалізації права
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на організацію надані Конвенцією № 98 «Про
застосування принципів права на організацію і
ведення колективних переговорів» (1949 р.).
Конвенція № 154 «Про сприяння колективним
переговорам» (1981 р.) передбачає, що колективні переговори є універсальним засобом регулювання питань праці. Колективні переговори
проводяться між підприємцями (групою підприємців), організацією (організаціями) трудящих з метою визначення умов праці й зайнятості;
регулювання відносин між підприємцями (їхніми
організаціями) і організаціями трудящих.
Нагадаємо також норми, які регулюють питання мирних способів вирішення трудових
конфліктів. Зокрема, йдеться про Рекомендації
МОП: «Про добровільне примирення і арбітраж»
(1952 р.), «Про розгляд скарг» (1967 р.). У Конвенції № 87 «Про свободу асоціації і захист прав
на організацію» (1948 р.), серед іншого підкреслюється, що заборона на проведення страйків
обмежує можливості працівників на захист їх
законних інтересів. Українське трудове законодавство, що регулює питання проведення колективних переговорів, реалізації права на
страйк, укладення і виконання колективних договорів багато в чому ідентичне світовим нормам та відповідає міжнародним стандартам.
Мова йде про Закон України «Про колективні
договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-ХІІ,
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. № 137/98.
Окремо слід звернути увагу на євроінтеграційний вектор соціально-економічного розвитку України, який останнім часом намагається
реалізувати керівництво країни. Зокрема, у Європі джерелами міжнародно-правового регулювання праці є акти, прийняті Радою Європи і
Європейським Союзом. Рада Європи прийняла
понад 160 конвенцій, хартій, угод і протоколів
до них, в тому числі Європейську соціальну хартію (1961 р.), Переглянуту Європейську соціальну хартію у 1996 р., Європейську конвенцію про
захист прав людини і основних свобод (1950 р.).
У 1989 р. Євросоюз прийняв Хартію основних
прав працівників, що проголошує соціальні й
економічні права. Цей документ згадує 31 право
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у галузі зайнятості, праці, медичного обслуговування, охорони здоров’я, соціального забезпечення. У 2006 році Україна схвалила Переглянуту Європейську соціальну хартію.
Слід зазначити, що трудове законодавство
України переважно відповідає міжнародним
стандартам. Згідно з даними МОП, на початок
2016 року Україна ратифікувала 8 із 8 основоположних конвенцій МОП, 4 з 4 директивних
конвенцій, і 57 із 177 технічних конвенцій —
усього 69 конвенцій, з яких 61 чинна, а 8 —
денонсовано.
У Римському договорі 1957 р. про створення
Європейського економічного співтовариства
(ЄЕС) були визначені рамки правотворчої діяльності ЄЕС в сфері праці та трудових відносин і
встановлені норми по праці, що стали фундаментом європейського трудового права. Норми ЄЕС
стосувалися трудової міграції та становища
працівників-мігрантів (ст. 7, 48 – 51 Римського
договору), що дорівнює плати чоловікам і жінкам за рівну працю (ст. 119 Римського договору), техніки безпеки і виробничої санітарії
(ст. 118 Римського договору), оплачуваних відпусток (ст. 120 Римського договору). Окремо в
якості джерела права ЄС варто звернутися до
норм прийнятої в 1989 році Соціальної хартії ЄС
(Хартія основних соціальних прав працівників).
В цілому в нормативних актах ЄС (головним
чином в директивах) міститься досить значний
масив трудових норм. Вони нерівномірно розподілені по традиційним інститутам трудового
права. Величезна їх кількість стосується індивідуального трудового права, причому переважно
з чотирьох питань: трудової міграції, рівності в
оплаті праці чоловіків і жінок, техніки безпеки і
виробничої санітарії, забезпечення зайнятості
(трудових договорів). В інших сферах трудові
норми ЄС досить фрагментарні й регулюють
лише окремі аспекти умов праці, трудових відносин і зачіпають далеко не всі традиційні інститути трудового права.

Принцип рівності
в трудовому праві
Основним принципом міжнародно-правового регулювання праці є рівність в здійсненні
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прав і свобод людини. Рівність у праці виключає дискримінацію, що включає в себе будь-яку
відмінність, недопущення або перевагу, що
встановлюється за ознакою раси, статі, релігії,
іноземного, соціального походження, віку, сімейного стану, що призводять до порушення
рівності можливостей в галузі праці і занять. На
це, наприклад, вказують такі конвенції МОП,
як Конвенція № 111 «Про дискримінацію в галузі праці й занять» (1958 р.), Конвенція № 100
«Про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності» (1951 р.). Вітчизняне трудове законодавство також містить аналогічні
норми. Зокрема, ст. 21 КЗпП закріплює положення про забезпечення державою рівності
трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду
і характеру занять, місця проживання та інших
обставин.
Незважаючи на те, що принцип рівної оплати
для чоловіків і жінок за рівну працю спочатку
був закріплений в Установчому договорі ЄС, цей
принцип значною мірою носив характер декларації, яка не мала належного правового забезпечення. Таке положення вдалося змінити
тільки Європейському Суду, до якого в 1970 р.
надійшов запит одного з судів Бельгії для розгляду в порядку преюдиціальної юрисдикції
справи за позовом колишньої стюардеси до авіакомпанії (Справа С-80/70 «Defrenne v. Sabena»
(1970 р)). Позивач (пані Дефрень) стверджувала, що в період своєї роботи в цій якості вона
отримувала меншу заробітну плату в порівнянні
з чоловіками-стюардами, незважаючи на однаковий характер виконуваної роботи. Суд ЄС, не
розглядаючи фактичних обставин справи, мав
би відповісти на правове питання: чи може стаття Установчого договору, що встановлює принцип статевої недискримінації в оплаті праці,
вважатися нормою прямої дії, тобто чи можуть
громадяни обґрунтовувати свої вимоги до роботодавця, спираючись безпосередньо на ст. 119
Договору (нині ст. 141 Договору про ЄС), або ж
дана стаття містить лише норму-мету, програму
діяльності, здійснення якої покладається на
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держави-члени ЄС, і поряд з іншими загальними
цілями і принципами Установчого договору не
підлягає судовому захисту? Суд беззастережно
підтримав першу точку зору і ухвалив: «Принцип, що чоловіки і жінки повинні отримувати
рівну оплату за рівну працю, може бути використаний для обґрунтування вимог в національних судах. Ці суди мають обов’язки гарантувати захист прав, які дана норма надає індивідам,
особливо в разі, коли ці форми дискримінації випливають із законодавства або колективних
угод, а також, коли чоловіки і жінки отримують нерівну оплату за рівну працю, яка виконується в рамках однієї установи або служби
як приватної, так і публічної». Тим самим Суд
поширив на ст. 119 Договору принципу прямої
дії права ЄС.

Свобода пересування працівників
Реалізована в праві ЄС свобода пересування
осіб розуміється як свобода пересування працівників, непрацюючих осіб (студентів, пенсіонерів); свобода пересування працівників, які є громадянами третіх країн; безвізове пересування
осіб в Шенгенському просторі тощо.
Свобода пересування працівників є принциповою категорією трудового та соціального права ЄС. Вона поширюється рівною мірою на працівників-мігрантів і членів їх сімей. Стаття 39
Договору про ЄС вказує, що така свобода включає скасування будь-якої дискримінації за
ознакою наявності громадянства тієї чи іншої
держави-члена в трудових відносинах. Ця ж
стаття перераховує ключові права працівникамігранта. Мова йде про право приймати реальні пропозиції про працевлаштування; право
вільно пересуватися по території ЄС з метою
працевлаштування; право залишатися на території держави-члена з метою працевлаштування; право залишатися на території цієї
держави-члена після закінчення трудової діяльності.
Договір про ЄС містить два винятки з принципу вільного пересування працівників. Перше
з них міститься в параграфі 4 ст. 39 Договору
про ЄС — свобода пересування осіб не поширюється на публічну державну службу. Другий
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виняток містить параграф 3 ст. 39 Договору:
державам-членам дозволено обмежувати свободу пересування працівників за мотивами громадського порядку, громадської безпеки та охорони здоров’я.

Робочий час і час відпочинку
Низка конвенцій МОП присвячені також захисту трудових прав у галузі умов і охорони праці. Зокрема, Конвенція № 47 «Про скорочення
робочого часу до 40 годин на тиждень» (1935 р.)
передбачає, що встановлення 40-годинного робочого тижня не тягне за собою зменшення заробітної плати. Години, відпрацьовані понад
нормальну тривалість робочого часу, ця Конвенція розглядає як понаднормові, які допускаються лише в певних випадках і підлягають
додатковій оплаті. Україна ратифікувала цей
документ ще у 1956 році — аналогічні норми
передбачені статтями 50, 62, 64, 65 КЗпП.
Певні стандарти встановлені відносно щотижневої праці, оплачуваних щорічних і навчальних відпусток. Так, тривалість відпустки
не повинна складати менше трьох тижнів за
кожний рік роботи. Мінімальний стаж роботи
для виникнення права на відпустку повної тривалості зафіксовано 6 місяців. За час відпусток
повинні виплачуватися відпускні, у розмірі середньої заробітної плати. Подібні міжнародні
стандарти враховані і в Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96.
Відповідно до п. 2 ст. 31 Хартії Європейського
Союзу про основні права (2000 р.) кожен працівник має право на обмеження максимальної
тривалості робочого часу і право на щоденний і
щотижневий час відпочинку, а також на щорічну оплачувану відпустку. Питанням обмеження
робочого часу і визначення часу відпочинку
присвячена Директива 2003/88 Європейського
Парламенту та Ради «Про деякі аспекти організації робочого часу» від 4 листопада 2003 р.
(далі — Директива 2003/88).
Відповідно до Директиви 2003/88 під «робочим часом» мається на увазі будь-який період часу, протягом якого працівник працює,
перебуваючи в розпорядженні роботодавця
і здійснюючи свою діяльність або обов’язки

9

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

СВІТОВИЙ ДОСВІД

відповідно до національного законодавства і/
або практики. «Періодом відпочинку» є будьякий період, який не охоплюється робочим часом.
Вітчизняним кадровикам та фахівцям трудового права буде цікаво, що Директива 2003/88
вводить мінімальні вимоги до тривалості
робочого часу і періоду відпочинку на всій
території Європейського Союзу:
— тривалість робочого тижня не повинна перевищувати 48 годин (ст. 6), при цьому, крім
встановлених 11 годин відпочинку щодня, працівник протягом семиденного робочого тижня
має право на безперервний 24-годинну перерву
(ст. 5);
— щоденний відпочинок — не менше 11 годин (ст. 3), при цьому якщо робочий день має
тривалість більше 6 годин безперервно, працівник має право на перерву (ст. 4);
— тривалість відпустки — не менше 4 тижнів
(ст. 7).
Положення розглянутої вище Директиви регулюють також тривалість праці в нічний час.
Під «нічним часом» розуміється період, тривалістю не менше 7 годин, що визначається відповідно до національного законодавства та в будьякому випадку охоплює період з опівночі до
п’ятої години ранку. Тривалість праці в нічний
час не повинна перевищувати 8 годин на 24годинний період.
Разом з тим, положення національного законодавства і колективних угод можуть встановлювати і більш сприятливі для працівника умови щодо робочого часу і часу відпочинку.
Договір про ЄС в ст. 142 встановив обов’язок
держав-членів піклуватися про збереження існуючої еквівалентності схем надання оплачуваних відпусток. Ця найважливіша гарантія забезпечення права на відпочинок, сумісності
сімейного та професійного життя підкріплюється у вторинному праві положеннями
Директиви 96/34/ЄС «Про рамкову угоду щодо
відпусток по догляду за дитиною» від 3 липня
1996 р., укладеному Індустріальним союзом ЄС
(UNICE), Європейським центром публічних підприємств (CEEP) і Європейською конфедерацією профспілок (ETUC). Ця рамкова угода була
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укладена між згаданими організаціями європейського рівня в 1995 р. з метою встановлення
мінімальних вимог надання відпусток по догляду за дитиною і наводиться як додаток до Директиви 96/34.
Слід зауважити, що положення рамкової угоди поширюються на всіх працівників, як чоловіків, так і жінок, які працюють за трудовим договору і які мають дитину до 8 років незалежно
від того, чи була вона народжена ними чи усиновлена. Відпустка по догляду за дитиною має
надаватися не менш ніж на 3 місяці. Як і у вітчизняному трудовому законодавстві, в період перебування у відпустці по догляду за дитиною працівник не може бути звільнений за ініціативою
роботодавця, а після його закінчення має право
на отримання тієї ж або еквівалентної роботи.
Детальні умови надання відпусток по догляду за
дитиною визначаються колективною угодою.
Найважливіші гарантії трудових прав, в тому
числі і за визначенням тривалості робочого часу
і реалізації права на відпочинок, встановлює
прийнята 14 жовтня 1991 р. Європейською Радою Директива 91/533 «Про обов’язок роботодавця інформувати працівника про умови, передбачені у трудовому договорі». Документ
вводить обов’язок роботодавця представляти
працівникові детальний опис умов трудового
контракту в письмовій формі (декларацію). Вона
має бути направлена не пізніше двох місяців з
моменту фактичного початку виконання працівником своїх трудових обов’язків і, зокрема, містити відомості щодо тривалості робочого дня і
оплачуваної відпустки, розмір заробітної плати,
місце роботи, термін трудового контракту, соціальні гарантії працівнику в даній організації.
Чимало міжнародних актів МОП присвячено
забезпеченню прав працівників щодо охорони
здоров’я на виробництві. Ці акти вимагають від
держав-членів МОП проведення державної політики в галузі безпеки, гігієни праці, створення
ефективної системи інспекції праці. Ряд конвенцій МОП присвячений забороні використання
шкідливих хімічних речовин, інші конвенції
пов’язані з працею в конкретних галузях господарства (професіях). Так, Конвенція № 170 «Про
хімічні речовини» (1990 р.) та Конвенція № 174
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«Про запобігання значним промисловим аваріям» (1993 р.) були прийняті у зв’язку з аваріями в атомній енергетиці.

Охорона праці
Слід також поглянути на сферу охорони праці
та визначити відмінності чи/та ідентичні норми. Як випливає з параграфа 1 ст. 137 Договору
про ЄС, забезпечення охорони праці є найважливішим напрямком соціальної політики. Плани
конкретних заходів у цій сфері встановлюються
в програмах дій з охорони безпеки і здоров’я на
виробництві. На підставі таких програм ЄС в 70 –
80-тих рр. прийняло ряд директив, що встановлюють єдині мінімальні вимоги захисту працівників на виробництві та в окремих його галузях,
на транспорті від різних видів виробничих ризиків: рівня шуму на підприємствах, кабінах транспортних засобів, хімічних і біологічних препаратів, будівництві, радіаційної безпеки, про
засоби індивідуального захисту працівника,
максимальної тяжкості переносите вручну вантажів, емісії канцерогенних речовин тощо.
Всі діючі й намічені до прийняття в майбутньому директиви ЄС і, відповідно, законодавчі
акти держав-членів повинні слідувати трьом
правовим принципам охорони праці та здоров’я працівників, встановленим в рамковій
Директиві 89/391 «Про запровадження заходів,
що сприяють поліпшенню безпеки та здоров’я
працівників» від 12 червня 1989 р. (далі — Директива 89/391), а саме:
— обов’язок роботодавця гарантувати здоров’я і безпеку в процесі здійснення трудової
діяльності, зокрема, шляхом належного і своєчасного інформування працівників за допомогою інструкцій, спеціальних курсів правильного
поводження з обладнанням підприємства;
— обов’язок кожного працівника сприяти
охороні власного здоров’я і безпеки, а також безпеки інших працівників шляхом дотримання інструкцій безпеки, правильного використання
технічних засобів;
— відсутність (або обмеження) відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну здоров’ю
працівника з огляду на непереборну силу (непередбачених або надзвичайних обставин).
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Рамковий характер Директиви 89/391 полягає в тому, що на її основі ЄС прийняли відповідні акти, що забезпечують охорону праці різних
категорій працівників. Першою з директив,
прийнятих на підставі ст. 16 Директиви 89/391,
є Директива Ради ЄС 89/654 «Про встановлення
мінімальних вимог до безпеки та гігієни робочих місць» від 30 листопада 1989 р. (далі —
Директива 89/654). Зокрема, ст. 2 цієї Директиви під робочим місцем розуміє місце, призначене для установки виробничого обладнання,
яке знаходиться на території підприємства та/
або установи і до якого працівник має доступ
в процесі своєї роботи. Відповідно до ст. 6 Директиви 89/654, з метою забезпечення безпеки та гігієни праці працівників роботодавець піклується про те, щоб:
— транспортні маршрути у напрямку від робочих місць до аварійних виходів і самі ці виходи в будь-який час залишалися вільними (не
мали загороджень);
— здійснювалося технічне обслуговування
робочого місця, устаткування і пристроїв, зокрема, зазначених в додатках до Директиви
89/654, а будь-які несправності, які були виявлені і можуть вплинути на безпеку і гігієну праці
працівників, усувалися якомога швидше;
— проводилося регулярне прибирання та
очищення з метою забезпечення необхідної гігієнічної норми, робочого місця, відповідного
обладнання і пристроїв;
— здійснювалося технічне обслуговування і
перевірка обладнання і пристроїв захисту, призначених для попередження або усунення небезпеки, зокрема, зазначених в додатках до Директиви 89/654.
У сфері охорони праці найбільш яскраво простежується ідея диференціації правового регулювання праці в трудовому праві Європейського Союзу. Так, у 1992 році була прийнята
Директива 92/85 «Про введення заходів, що
сприяють поліпшенню безпеки та здоров’я вагітних працівниць та таких, які нещодавно народили і матерів-годувальниць». Забороняється
також звільнення з підстав, пов’язаних з вагітністю, народженням дитини або материнством,
а також зміна з ініціативи роботодавця умов
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трудового контракту з тих же причин. Зазначена Директива також вимагає від держав-членів
провести заходи щодо усунення обов’язкової
нічної праці для позначених категорій жінокробітниць.
Встановлено також мінімальний розмір допомоги та компенсацій даної категорії працівників. Вона має бути не менше допомоги по тимчасовій непрацездатності. Документ визначає і
мінімальну тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — мінімум 14 тижнів.
Окрема директива присвячена охороні трудових прав неповнолітніх. Відповідно до Директиви 94/33 «Про захист молоді на робочому місці»
від 22 червня 1994 р. держави-члени зобов’язані
ввести спеціальні правила, що регулюють тривалість робочого часу і часу відпочинку, встановити підвищені стандарти безпеки трудової
діяльності осіб віком до 18 років.

Захист працівників у разі
банкрутства або зміни власника
підприємства
Важливим напрямом міжнародно-правового
регулювання праці є сприяння зайнятості працездатного населення. Конвенція № 122 «Про
політику в галузі зайнятості» (1964 р.) проголошує головною метою державної діяльності активну політику в сфері зайнятості. Державна політика спрямовується на створення умов для
забезпечення роботою всіх, хто готовий приступити до неї чи шукає її, забезпечити свободу вибору зайнятості з урахуванням рівня економічного розвитку країни. Наприклад, актами МОП
встановлено, що звільнення з ініціативи роботодавця можливе лише за наявності законних підстав, які пов’язані зі здібностями, поведінкою
працівника або виробничою необхідністю. Не
є законними такі підстави для звільнення, як
членство у профспілці, виконання функцій представника працівників, подання скарги або
участь у справі, порушеній проти роботодавця,
раса, стать, сімейний стан, вагітність, віросповідання, політичні погляди, національність, вік.
Основні завдання вітчизняної політики в сфері
зайнятості зазначені в Законі Україні «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI,
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де містяться основні принципи державної
політики зайнятості населення, перелік
державних гарантій права на вибір професії та
виду діяльності й додаткові гарантії зайнятості
для окремих категорій населення.
Серед норм європейського трудового права
кадровикам та юристам буде цікаво звернути увагу
на прийняту Європейською Радою 20 жовтня
1980 р. Директиву 80/987 «Про зближення
законодавства держав-членів, що відноситься
до захисту працівників у разі банкрутства роботодавця» (далі — Директива 80/987). Основна
ідея, закладена в її положеннях, полягає в тому,
що в разі банкрутства, а також тоді, коли роботодавець через відсутність коштів не виконує
свої обов’язки з виплати заробітної плати працівникам, остання має виплачуватися зі спеціальних гарантованих фондів. Такі фонди
формуються незалежно від операційного капіталу організації і не підлягають розподілу між
іншими кредиторами в процесі визнання компанії банкрутом.
У 2002 році в Директиву 80/987 були внесені
принципові зміни, відповідно до яких ця Директива застосовується до вимог працівників, що
випливають з трудових договорів та трудових
відносин та стосуються роботодавця, який знаходиться в стані банкрутства. Сам роботодавець,
згідно зі ст. 2 Директиви 80/987, визнається в стані
банкрутства, коли до нього пред’явлено вимогу
про початок колективних процедур на підставі
неплатоспроможності відповідно до законодавства держави-члена, що має на увазі позбавлення
роботодавця майна і призначення ліквідатора
або особи, яка виконує подібні функції, і якщо
влада, уповноважена застосовувати згадані положення ухвалюють рішення про початок процедури банкрутства або оголошують підприємство
роботодавця або його бізнес повністю закритими,
і що наявного майна не вистачає для відкриття
процесу.
Зауважимо, що держави-члени можуть виключати вимоги деяких категорій працівників
зі сфери дії Директиви 80/987 в зв’язку з існуванням інших форм гарантій, що надають працівнику подібний захист, в тому числі надомних
працівників, найнятих фізичною особою, і членів
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риболовецьких суден на паях. Держави-члени
відповідно до Директиви вживають заходів,
необхідних для забезпечення гарантованими
фондами виплат вихідної допомоги працівникам.
Іншою найважливішою гарантією захисту
працівників на підприємстві при зміні статусу
роботодавця є захист інтересів найманих працівників у разі зміни власника підприємства.
Такі заходи введені Директивою 2001/23 «Про
зближення законодавства держав-членів щодо
захисту прав працівників у випадках передачі
підприємств, бізнесу або частини підприємства
або бізнесу» від 12 березня 2001 р. (далі —
Директива 2001/23). Зазначена Директива
також кодифікувала в своєму тексті всі існуючі
норми права ЄС з питань гарантій працівників у
разі зміни власника підприємства або його
частини.
Дія Директиви поширюється на будь-які
випадки переходу підприємства в інші руки.
Вона застосовується до державних і приватних
організацій, залучених до економічної діяльності, незалежно від наявності мети одержання
прибутку.
Заслуговує уваги обставина, що Директива
2001/23 поклала на роботодавця обов’язок
інформувати представників працівників про
заплановану передачу підприємства або бізнесу.
Така інформація має включати дату передачі, її
причини, правове, економічне та соціальне обґрунтування передачі, повідомлення про будьякі заходи, що приймаються стосовно працівників. Останні можуть бути предметом консультацій між роботодавцем і представниками
працівників. Водночас, правонаступник зобов’язаний повідомити цю інформацію представникам своїх працівників у належний час і в будьякому випадку перш ніж передача підприємства
вплине на умови їхньої праці.
Згідно з даною Директивою, у разі переходу
підприємства, бізнесу (або частини підприємства або бізнесу) в «інші руки», права і обов’язки
роботодавця за трудовим договором повністю
переходять до нового роботодавця. Після передачі правонаступник продовжує дотримуватися
умов колективної угоди в тому ж обсязі, який
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існував щодо правовласника до розірвання або
закінчення терміну його дії, або до вступу в силу
або застосування іншої колективної угоди.
Зауважимо, що у ст. 4 Директиви 2001/23
наголошується, що передача підприємства,
бізнесу (або частини підприємства або бізнесу) не є підставою для звільнення працівників правовласником (право на ступником). Стаття не загрожує звільненням, що
можуть мати місце з економічних, технічних або
організаційних причин, викликаних зміною
потреби в робочій силі. При цьому Директива не
забороняє країнам-членам запроваджувати
більш сприятливий для працівників режим гарантій при подібній передачі.

Трудові відносини
та виробнича демократія
Найважливішою гарантією забезпечення
прав трудового колективу на управління підприємством є реалізація права працівників на
інформування і консультації на підприємстві.
Таке право закріплено в ст. 27 Хартії ЄС про
основні права 2000 року. Таке право включає
право працівників і їхніх представників на відповідному рівні бути обізнаними про справи
організації, а також право працівників і їх представників на відповідному рівні бути заслуханими при прийнятті рішень адміністрацією у
випадках і на умовах, передбачених правом
ЄС, національним законодавством і сформованою практикою в державах-членах ЄС. При чому
така інформація має бути надана, а відповідні
консультації проведені адміністрацією своєчасно.
Гармонізації порядку проведення інформування і консультацій на підприємствах в державах-членах присвячена Директива Європарламенту та Ради Європи 2002/14. «Про встановлення загальних положень про інформування
і консультування працівників у ЄС» від 11 березня 2002 р. (далі — Директива 2002/14). Ця
Директива встановлює мінімальні стандарти
реалізації розглянутого права і застосовується
(на розсуд держави-члена) щодо організацій
чисельністю не менше 50 осіб, або економічної
одиниці чисельністю не менше 20 осіб.
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Директива 2002/14 дає визначення понять
«інформування» і «консультування». Відповідно
до неї «інформуванням» є передача роботодавцем представникам працівників даних з метою
необхідного для них ознайомлення з відповідною
проблемою і її вивчення. Під «консультуванням»
Директива 2002/14 розуміє обмін точками зору
або проведення діалогу між роботодавцем і представниками працівників.
Безпосередньо правовим регулюванням з
боку ЄС охоплюється «інформація і консультація
працівників» в компаніях «європейського масштабу», якій присвячена прийнята 22 вересня
1994 р. Радою Директива 94/45, де йдеться про
заснування в організаціях і групах організацій,
що діють в масштабі Співтовариства, європейського комітету підприємства або процедури з
метою інформування працівників та проведення з ними консультацій.
Відповідно до Директиви 94/45 до згаданої
вище категорії організацій відносяться компанії
або групи компаній, що відповідають двом критеріям:
— сукупна чисельність працівників не менше
1000 чоловік;
— наявність у компанії (групи компаній) підрозділів (філій і т.п.) на території двох і більше
держав-членів, в кожному з яких зайнято не
менше 150 працівників.
Цією Директивою також охоплюються компанії (групи компаній), в яких керівні органи і належні їм підприємства розташовані в різних
державах-членах. У кожній з таких компаній
має бути заснований «спеціальний переговорний орган», ініціатором створення якого може
бути керівництво компанії або група працівників (не менше 100 чоловік).
Право ЄС також встановлює загальні правила
щодо залучення працівників до управління в
наднаціональних юридичних особах, створення
яких передбачено європейським законодавством. На сьогодні такі правила встановлені для
європейського акціонерного товариства і для європейського кооперативного товариства. Цьому
присвячені Директива Ради ЄС 2001/86 «Про доповнення статусу європейського акціонерного
товариства правилами, які регулюють залучен-
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ня працівників до управління» від 8 листопада
2001 р. та Директива Ради ЄС 2003/72. «Про доповнення статусу європейського кооперативного товариства правилами, що регулюють залучення працівників до управління» від 22 липня
2003 р.. Зокрема, статті 2 цих Директив визначають поняття «участь в управлінні» як вплив,
який чинить орган, що представляє працівників,
і/або представники працівників, на функціонування суспільства шляхом реалізації права:
— обирати або призначати частину складу
наглядового або адміністративного органу товариства;
— рекомендувати до призначення або заперечувати проти призначення частини або всього складу адміністративного органу товариства.

Оплата праці
У галузі регулювання заробітної плати найбільш важливими є Конвенція № 131 «Про
встановлення мінімальної заробітної плати»
(1970 р.) та Конвенція № 95 «Про охорону заробітної плати» (1949 р.). При визначенні мінімальної заробітної плати зазвичай враховуються
потреби працівників і членів їх сімей (з урахуванням загального рівня заробітної плати в
країні); вартість життя; соціальні допомоги; порівняльний рівень життя різних соціальних
груп; економічні міркування, включаючи вимоги економічного розвитку; рівень продуктивності праці та бажане досягнення і підтримку
високого рівня зайнятості. Також передбачається
необхідність створення і функціонування особливої процедури, направленої на систематичний контроль за станом оплати праці й перегляд
мінімальної заробітної плати. Заробітна плата
не повинна знижуватися ні за яких умов. Конвенція «Про встановлення мінімальної заробітної плати» ратифікована Україною у 2006 році,
що дозволяє встановлювати мінімальну заробітну плату з урахуванням міжнародних стандартів
і науковим та техніко-економічним обґрунтуванням.
Деякі рекомендації у сфері оплати праці
були включені в загальні нормативні акти й не
мали зобов’язального характеру. Окремі з них
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були прийняті для робітників певних галузей.
Зокрема, Конвенція № 76 «Про заробітну плату, робочий час і склад судового екіпажу» (1946
р.) та переглянута Конвенція з аналогічною
назвою (1949 р.); Конвенція № 99 «Про процедуру встановлення мінімальної заробітної
плати у сільському господарстві» (1951 р.).
Міжнародні стандарти передбачають, що система регулювання мінімальної заробітної плати, яка ґрунтується на єдиній мінімальній заробітній платі, не обов’язково є несумісною із
встановленням різних ставок мінімальної заробітної плати в різних регіонах з метою урахування відмінностей вартості життя. В Україні чітко визначено, що мінімальна заробітна
плата є державною соціальною гарантією
обов’язковою на всій території країни для
підприємств, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб (ч. 4
ст. 95 КЗпП).
У галузі регулювання оплати праці слід звернутися до Конвенції № 95 «Про охорону заробітної плати» (1970 р.), ратифікованої Україною у 1961 році (далі — Конвенція № 95). Ця
Конвенція вимагає своєчасної та повної виплати заробітної плати, яка охороняється від протизаконної практики відрахувань, затримань
виплати тощо. Інші положення стосуються упорядкування форми виплат, періодичності, днів
та місця виплат. Так, у ст. 3 Конвенції № 95
йдеться, що заробітна плата виплачується тільки грошима, які мають законний обіг, і виплату
у формі векселів, бонів, купонів чи в будь-якій
іншій формі, призначеній замінити гроші, що
мають законний обіг, буде заборонено. Втілення цієї норми бачимо у ч. 1 ст. 23 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
№ 108/95 (далі — Закон № 108) заробітна плата підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний
обіг безпосередньо на території України. При
цьому виплати заробітної плати у формі боргових зобов’язань і розписок або будь-яких інших
форм забороняється.
До Закону № 108 також увійшли такі положення Конвенції як: часткова виплата заробітної плати натурою у тих галузях або за тими
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професіями, де така виплата є звичайною або
бажаною для працівників (ст. 23); заборона
будь-якими способами обмежувати працівника
вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством (ст. 25); відрахування з заробітної плати
можуть проводитись тільки у випадках, передбачених законодавством (ст. 26); виплати заробітної плати проводити регулярно в робочі дні в
строки, встановлені у колективному договорі,
але не рідше 2-х разів на місяць через проміжок
часу, що не перевищує 16 календарних днів. Зазначимо, що цей термін встановлено з огляду на
Рекомендацію № 85 щодо захисту заробітної
плати за місцем роботи, або за особистою письмовою згодою працівника через установи банків (ст. 24).
Окремо слід проаналізувати ст. 11 Конвенції
№ 95 щодо визначення заробітної плати привілейованим кредитом у разі банкрутства підприємства або ліквідації його в судовому порядку, та Конвенцію № 173 «Про захист вимог
працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця» (1992 р.), що Україні в повному обсязі
ратифікувала у 2006 році. Згідно з Конвенцією
№ 173 у випадку неплатоспроможності роботодавця заробітна плата стає привілейованим
платежем, крім цього створюється спеціальний
фонд. По-перше, це положення в умовах сучасного розвитку економіки України набуває великого зна-чення як державна гарантія захисту
прав працівників; по-друге, лише після ратифікації цієї Конвенції Україна прийняла зміни до
трудового законодавства щодо визнання заробітної плати першочерговим платежем; по-третє,
міжнародним актом чітко визнано заробітну
плату привілейованим кредитом, що суттєво відрізняється від визначення її платежем. Кредитні
відносини передбачають підвищений розмір повернення, що активізує принцип жорсткої економічної відповідальності роботодавця у будьяких випадках затримки заробітної плати.
Конвенція № 131 встановлює, що мінімальна
заробітна плата має силу закону і не підлягає за
жодних умов зниженню. Незастосування цього
положення викликає відповідні кримінальні або
інші санкції щодо відповідальності особи або
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осіб (ст. 2). При визначенні мінімальної заробітної плати пропонують врахувати потреби працівників і членів їх сімей (з урахуванням загального рівня заробітної плати в країні); вартість
життя; соціальні допомоги; порівняльний рівень життя різних соціальних груп; економічні
міркування, включаючи вимоги економічного
розвитку; рівень продуктивності праці та бажане досягнення і підтримання високого рівня
зайнятості. Конвенція передбачає також необхідність створення і функціонування особливої
процедури, яка враховує національні умови й
потреби, спрямована на систематичний контроль оплати праці й перегляд мінімальної заробітної плати (ст. 4). На жаль, у вітчизняному
законодавстві при визначенні розміру мінімальної заробітної плати не беруть до уваги європейські критерії. Тому лишають поза увагою такі
складові, як реальні потреби не тільки працівників, але і їхніх сімей, соціальні допомоги, а
прожитковий мінімум необхідно визначити на
основі міжнародних стандартів, передбаченим
Конвенцією № 117 «Про основні норми та цілі
соціальної політики» (1962 р.), яка ратифікована Україною 16 вересня 2015 р., Конвенція
№ 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» (1952 р.), яка ратифікована Україною у поточному, 2016 році, та Європейською
соціальною хартією. Слід звернути увагу, що
Розділом IV Конвенції № 117 встановлено право кожного працівника в судовому порядку або
іншому встановленому законом порядку отримати недоплачену йому суму, якщо заробітна
плата виплачувалася за нижчими ставками,
ніж встановлена мінімальна заробітна плата,
право працівника отримувати заробітну плату
безпосередньо та регулярно без заборонених
відрахувань.
Варто зазначити, що основними критеріями
міжнародно-правового регулювання оплати
праці, по-перше, є принцип соціальної справедливості та законності; по-друге, будь-які відрахування із заробітної плати та виплати дозволяються лише за умов і в межах, продиктованих
національним законодавством або визначених
у колективних договорах чи в рішеннях арбітражного суду; по-третє, визначення заробітної
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плати першочерговим платежем у разі банкрутства підприємства або його ліквідації; почетверте, визначення категорій осіб, регіонів,
сфери діяльності, професій, видів підприємств,
до яких застосовуються основні положення конвенцій, після консультацій з організаціями роботодавців і працівників; по-п’яте, доступність
та достовірність інформації відносно оплати
праці для всіх зацікавлених осіб, у першу чергу,
для працівників; по-шосте, обов’язковість загального звіту членів МОП щодо впровадження
положень у національне законодавство та виконання обов’язків як у випадку ратифікації
конвенції, так і у випадку не ратифікації та можливість денонсування конвенцій після закінчення певного терміну.

Захист прав працівників
у разі масових звільнень
Не менш важливим є питання захисту працівників у разі масових звільнень. Цьому питанню
присвячена Директива ЄС № 75/129 від 17 лютого 1975 р., яка визначає колективні звільнення як звільнення, здійснювані підприємцем з
причин, відмінних від звільнень індивідуальних
працівників. Державам ЄС пропонуються дві
моделі вибору критеріїв колективного звільнення, що відрізняють його від сукупності індивідуальних звільнень. Дана рекомендація поширюється на працівників, які мають строкові
трудові договори, якщо тільки колективні звільнення відбуваються до закінчення терміну дії
таких договорів. У документі два розділи: перший стосується проведення консультацій перед
здійсненням колективних звільнень, а другий
регулює процедуру таких звільнень.
Якщо підприємець планує провести колективне звільнення, він зобов’язаний завчасно
проконсультуватися з представниками працівників заради знаходження шляхів і засобів запобігання колективних звільнень або скорочення числа порушених ними працівників та
пом’якшення їх наслідків. Щоб допомогти представникам робітників вносити конструктивні
пропозиції, підприємець має забезпечити їх
необхідною інформацією і, зокрема, в письмовому вигляді викласти причини колективного
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звільнення, повідомити число порушених цим
звільненням працівників, число зайнятих працівників і тривалість періоду, протягом якого
будуть проходити звільнення. Підприємці зобов’язані також письмово і завчасно інформувати
компетентний державний орган про всі плановані звільнення. Ця інформація має містити всі
необхідні відомості щодо звільнень і проведених консультацій з представниками працівників. Копії всіх зазначених документів також
слід подати до державного адміністративного
органу.
Відповідно до європейської практики, заплановані колективні звільнення провадяться не
раніше 30 днів після видачі всіх необхідних відомостей до державного органу (не враховуючи
терміну попередження окремих працівників про
звільнення, передбаченого у відповідних юридичних актах). Держави ЄС можуть надати право національному державному органу скоротити цей термін або продовжити його до 60 днів і
більше, якщо проблеми, викликані звільненнями, не можуть бути вирішені в коротший термін. Відповідно до ст. 30 Хартії Європейського
Союзу про основні права 2000 р. закріплене положення про те, що кожен працівник має право
на захист у разі необґрунтованого звільнення.
Поряд з гарантіями, наданими законодавством ЄС, захисту прав працівників у разі необґрунтованого звільнення, в праві ЄС є Директива
98/59 «Про зближення законодавств державчленів, що відносяться до скорочення штатів»
від 20 липня 1998 р. (далі — Директива 98/59).
Згідно з цією Директивою, «колективні скорочення» розуміють як звільнення, що проводяться роботодавцем по одній або декількох підставах і не відносяться індивідуально до конкретних
працівників, якщо згідно з вибором державичлена кількість скорочуваних робочих місць
становить:
а) при скороченні протягом 30 днів:
— як мінімум 10 робочих місць в організаціях
з чисельністю від 20 до 100 працівників;
— як мінімум 10% робочих місць в організаціях з чисельністю від 100 до 300 працівників;
— як мінімум 30 робочих місць в організаціях
з чисельністю 300 і більше працівників;
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б) при скороченні в період 90 днів:
— як мінімум 20 робочих місць при відповідній чисельності працівників.
Зауважимо, що під дію Директиви 98/59 не
підпадають випадки колективних скорочень,
що проводяться за трудовими договорами,
укладеними на певний термін або на термін
виконання робіт за рішенням специфічних завдань, за винятком випадків дострокового
припинення або розірвання таких контрактів
роботодавцем. Також Директива 98/59 не поширюється на працівників органів і установ
публічного сектора, а так само на членів команд
рибальських суден тощо. Директива 98/59
встановлює обов’язок підприємця у разі планованого масштабного масового скорочення проводити консультації з представниками трудових колективів і повідомляти в письмовій
формі про передбачувані заходи щодо скорочення штатів компетентні національні органи
з метою зниження можливих соціальних наслідків подібних дій і не пізніше 30 днів до їх
проведення.
Отже, як бачимо, міжнародно-правове регулювання трудових відносин базується на документах МОП, нормах ЄС та локальних нормативних актах країн. Так, у нормативних актах
ЄС міститься досить значний масив трудових
норм, які нерівномірно розподілені по традиційним інститутам трудового права. Величезна
їх кількість стосується індивідуального трудового права, при чому переважно чотирьох питань: трудової міграції, рівності в оплаті праці
чоловіків і жінок, техніки безпеки і виробничої
санітарії, забезпечення зайнятості (трудових
договорів). В інших сферах трудові норми ЄС
досить фрагментарні й регулюють лише окремі
аспекти умов праці, трудових відносин і зачіпають далеко не всі традиційні інститути трудового права. Утім обраний Україною курс на
адаптацію законодавства до норм ЄС має на це
зважати.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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Строки зберігання документів
з кадрових питань
У процесі діяльності підприємств створюється чимало кадрової документації —
адже обов’язковість документування виникнення, зміни та припинення трудових
відносин, а також надання відпусток, звітів тощо є вимогою численних нормативноправових актів. У зв’язку з цим у працівників відділу кадрів час від часу виникає
запитання: що робити з такою величезною кількістю документів та скільки ж часу
їх потрібно зберігати. Отож, наразі з’ясуємо, які строки і порядок зберігання кадрової документації встановлені чинним законодавством.

Норми і правила діловодства
У відділі кадрів чи службі персоналу будь-якого
підприємства, установи, організації (далі — підприємство) створюється низка документів,
оформлення та зберігання яких регулюється
певними нормами і правилами. На сьогодні
такими основними нормативно-правовими
документами, зокрема, є:
— ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована
система документації. Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», який затверджено наказом Держспоживстандарту України
від 7 квітня 2003 р. № 55;
— Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів
та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України
(далі — Мін’юст) від 12 квітня 2012 р. № 578/5
(далі — Перелік № 578/5);
— Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5 (далі — Правила № 1000/5).
Так, Правилами № 1000/5 встановлюються
єдині вимоги щодо створення управлінських
документів і роботи зі службовими документа-
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ми, а також порядок їх архівного зберігання
в державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах незалежно
від форм власності. Вони є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма підприємствами. А оскільки Правилами
№ 1000/5 регламентовано, крім інших документів, утворення та зберігання документів
щодо обліку кадрів, то дотримуватися вимог
цього нормативного документа повинні й кадрові служби.
Зокрема, п. 2 Правил № 1000/5 передбачено,
що на кожному підприємстві має бути затверджена Інструкція з діловодства — обов’язковий
документ, що регламентуватиме зміст та організацію виконання усіх процесів з діловодства
підприємства.
Варто зазначити, що у Правилах № 1000/5
уперше дано визначення організаційно-розпорядчої документації, яка створюється у кадрових службах. Так, відповідно до вказаних Правил вона є одним з класів управлінської документації і поділяється на:
— організаційну, що містить правила та норми, які визначають статус, компетенцію, структуру, штатну чисельність і посадовий склад підприємства, функціональний зміст діяльності
підприємства та його підрозділів (положення
або статут підприємства, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, штатний
розпис, договори тощо);
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— розпорядчу, що фіксує рішення нормативноправового або організаційно-розпорядчого характеру з основних питань діяльності підприємства, адміністративно-господарських або
кадрових (особового складу) питань (постанови, рішення, накази, розпорядження);
— інформаційно-аналітичну, що містить інформацію, на підставі якої приймаються певні
управлінські рішення (акти, довідки, доповідні
записки, заяви, пояснювальні записки, протоколи, службові листи тощо).

Документи, що підлягають
архівному зберіганню
У Переліку № 578/5 містяться лише найменування і строки зберігання типових документів,
що створюються під час документування загальних для всіх підприємств управлінських функцій. Це, зокрема, такі:
— з питань організації системи управління,
планування, фінансування, обліку та звітності;
— роботи з кадрами;
— адміністративно-господарського обслуговування тощо.
Слід наголосити, що Перелік № 578/5 використовують, коли необхідно підготувати номенклатуру справ відділу кадрів.
Також Переліком № 578/5 можуть керуватися у своєму діловодстві фізичні особи – підприємці.

Строки зберігання документів, визначені у Переліку № 578/5, є мінімальними, їх не можна
скорочувати. А от подовжувати їх можна, але
лише тоді, коли ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретного
підприємства.

Для полегшення роботи з визначення строків
зберігання документів до Переліку № 578/5
включено також окремі види документів нетипового характеру.
Слід зазначити, що архівним документом є
документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу створен-

№ 9 (117) - № 10 (118) 16 травня 2016

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

ня і місця зберігання та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких
був створений, але зберігається або підлягає
зберіганню з огляду на значущість для особи,
суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкт рухомого майна.
Згідно з Законом України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII юридичні й фізичні особи
зобов’язані забезпечувати збереженість Національного архівного фонду (далі — НАФ) та
сприяти його поповненню.
Належить документ до НАФ чи ні, визначає
експертна комісія, яка складається з фахівців архівної справи і діловодства, представників наукової і творчої громадськості, інших фахівців.
Така експертиза виконується на замовлення підприємства або державної архівної установи за
згодою власника.
Державні та комунальні підприємства передають документи поточного діловодства до
своїх архівних підрозділів (архівів) у порядку,
встановленому Мін’юстом. Строки тимчасового
зберігання архівних документів в архівах згаданих підприємств визначаються на підставі
нормативно-правових актів Мін’юсту з урахуванням правового статусу та особливостей
діяльності цих підприємств.
Підприємства, засновані на приватній формі власності, також мають право створювати
архіви для постійного або тимчасового зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам, передавати документи
НАФ (якщо вони є) на зберігання до державних
та інших архівних установ. Зазначені підприємства зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час діяльності,
до проведення експертизи їхньої цінності та
протягом року з дня реєстрації підприємства в
установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом
міської ради.
Усі підприємства, незалежно від форми
власності, об’єднуються у дві групи:
— підприємства, у діяльності яких створюються документи НАФ;
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— підприємства, у діяльності яких не створюються документи НАФ.
Державні і комунальні підприємства є джерелами формування НАФ, тому вони передають
документи НАФ на постійне зберігання до державних архівів або архівних відділів міських рад
в обов’язковому порядку, а підприємства, засновані на приватній формі власності, можуть залишати ці документи на постійне зберігання у
власних архівах або передавати до державних
архівів або архівних відділів міських рад на підставі угод між власником документів і відповідною архівною установою.

Строки зберігання документів
Якщо говорити про строки зберігання документів, то вони є різні. Так, строк зберігання «Постійно» означає, що такі документи належать до
НАФ і підлягають довічному зберіганню.
Строк зберігання «До ліквідації організації»
означає, що документи безстроково зберігаються
в організації, а у разі ліквідації вони підлягають
повторній експертизі цінності, і залежно від її
результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються за описами справ до місцевих
архівних установ, створених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для зберігання архівних документів, що не належать до НАФ.
Якщо такі місцеві архівні установи на відповідній території не створені, зазначені документи передаються до державних архівних установ,
архівних відділів міських рад.
Позначка «ЕПК» поряд зі строком зберігання
документів, яку встановлено в Переліку № 578/5
для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів для організацій — джерел формування
НАФ — приймають експертно-перевірні комісії
державного архіву (ЕПК).
Відмітка «Доки не мине потреба» означає, що
документи мають тривале практичне значення.
Строк їх зберігання визначається самими підприємствами, але не може бути меншим одного
року.
Правилами № 1000/5 визначено поняття «номенклатура справ» — це обов’язковий для кож-
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ного підприємства систематизований перелік
назв справ, що формуються в його діловодстві, із
зазначенням строків зберігання цих справ.
Номенклатура справ кадрової служби є складовою частиною номенклатури справ підприємства (зведеної номенклатури).
Якщо кадрову службу не виокремлено в структурний підрозділ підприємства (наприклад,
обов’язки кадрової служби покладено на певного працівника), у зведеній номенклатурі справ
створюють окремий розділ, використовуючи
функціональний принцип побудови номенклатури справ.
Під час організації на підприємстві електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, виконання робіт
з електронними документами та їх підготовки
до передавання на архівне зберігання слід керуватися Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим
наказом Мін’юсту від 11 листопада 2014 р.
№ 1886/5 (далі — Порядок № 1886/5).

Строки зберігання типових документів на електронних носіях мають відповідати строкам зберігання аналогічних документів на паперових носіях
(п. 3 глави 5 розділу II Порядку № 1886/5).

Граничні строки тимчасового
зберігання документів
в архіві підприємства
Для тимчасового зберігання документів в архіві підприємства Правилами № 1000/5 встановлено такі граничні строки:
— документи підприємств, підпорядкованих
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та державним органам — 15 років;
— документи підприємств, підпорядкованих
обласним Київській міській раді і державній
адміністрації — 10 років;
— документи сільськогосподарських підприємств, а також підприємств, підпорядкованих районним, районним у місті Києві держав-
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ним адміністраціям, органам місцевого самоврядування — 5 років;
— записи актів цивільного стану, записи нотаріальних дій і судових справ, документи з
кадрових питань (особового складу), господарські книги, документи з приватизації житлового фонду — 75 років.
Строки зберігання певних документів (справ)
в архіві конкретного підприємства можуть бути
змінені за погодженням з відповідною державною архівною установою або архівним відділом
міської ради.
Продовження строків зберігання документів
в архіві підприємства допускається за потреби
користування документами зі службовою ме-

тою, у разі неможливості прийняти документи
на зберігання до відповідної державної архівної
установи чи архівного відділу міської ради.
Переліком встановлено такі конкретні строки
зберігання типових документів на підприємствах: «75 років», «50 років», «25 років», «15 років», «10 років», «5 років», «3 роки» і «1 рік».
Строки зберігання документів, які створюються на підприємствах, встановлені Переліком № 578/5 й наведені у Додатку.

Ярослава ПАНЬКІВ,
експерт з питань
кадрового діловодства
Додаток

Строки зберігання управлінських документів
№
з/п

Вид документа

Строк
зберігання

Примітки

1

2

3

4

1.

Документи (акти, доповідні й пояснювальні записки, листи) про втрату
посвідчень
Документи (графіки, заяви, відомості) про надання та використання
щорічних, творчих, соціальних відпусток та відпусток без збереження
заробітної плати
Документи (листки з обліку кадрів, анкети, автобіографії, заяви) осіб, не
прийнятих на роботу
Заяви про надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням

1 рік

Журнал реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи працівників
підприємства та місцевих відряджень
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Річний, квартальні плани роботи відділу кадрів, звіти про їх виконання
Табелі обліку використання робочого часу працівників підприємства
Документи (заявки, відомості, листи) про потребу підприємства у
робітничих кадрах, інженерно-технічних працівниках, службовцях,
молодих спеціалістах
Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладишів
до них; приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі
зміни керівника кадрової служби
Документи (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні та
пояснювальні записки, довідки, обхідні листки) до наказів із кадрових
питань, що не увійшли до складу особових справ
Журнал обліку листків непрацездатності працівників підприємства
Журнал обліку руху посвідчень працівників підприємства
Журнал перевірки стану обліку військовозобов’язаних і призовників
Журнал обліку звірок особових карток працівників форми № П-2 з
обліковими даними військового комісаріату

1 рік

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
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1 рік

1 рік
1 рік

1 рік
1 рік
1 рік
3 роки

Після закінчення навчального
закладу

Після заміни новими

3 роки

3 роки

3 роки
3 роки
3 роки
3 роки

Після закінчення журналу

21

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

Додаток. Продовження
1
2
16. Журнал реєстрації документів із питань обробки персональних даних
працівників (згоди на обробку персональних даних; повідомлення про
права у сфері захисту персональних даних)
17. Журнал реєстрації зобов’язань про нерозголошення персональних даних
18. Картки обліку військовозобов’язаних і призовників
19. Книга обліку видачі довідок про стаж, місце роботи, заробітну плату
20. Книга обліку передачі бланків спеціального обліку, військових квитків,
особових карток форми № П-2
21. Копії довідок, виданих працівникам про стаж і місце роботи, заробітну плату
22. Листування з навчальними закладами про умови оплати за навчання у
вищих та професійно-технічних навчальних закладах і виплату коштів
молодим спеціалістам
23. Листування про оформлення відряджень у межах України
24. Номенклатура справ кадрової служби

3
3 роки

4
Після закінчення журналу

3 роки
3 роки
3 роки
3 роки

Після закінчення журналу
Після звільнення

25. Проекти статуту, положень; документи (довідки, доповідні записки,
пропозиції, відгуки) з їх розроблення
26. Списки військовозобов’язаних і призовників
27. Договори про навчання

3 роки

3 роки
3 роки

3 роки
5 років

28. Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, відомості, заяви,
плани, списки) про підготовку кадрів нових професій, спеціальностей,
кваліфікацій, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
29. Документи (плани, звіти, копії наказів, листи) про стажування
Заяви, запити громадян і організацій про надання архівних довідок,
копій, витягів із документів та документи (архівні довідки, копії, витяги,
листи-відмови) з їх виконання
30. Заяви про незгоду з рішеннями атестаційних і кваліфікаційних комісій та
документи (довідки, висновки) про їх розгляд
31. Звіти і відомості про проведення атестації та встановлення кваліфікації
32. Звіти про наявність вакантних посад, заплановане масове вивільнення
працівників, прийняття працівників, про чисельність працівників
та заброньованих військовозобов’язаних (ф. № 3-ПН, ф. № 4-ПН,
Повідомлення про прийняття працівника на роботу, ф № 6-б тощо)
33. Журнал обліку наказів про короткострокові відрядження працівників
34. Листування з питань підтвердження трудового/страхового стажу працівників
35. Листування про оформлення відряджень за кордон
36. Листування про приймання, розподіл, переміщення, облік кадрів
37. Накази про короткострокові відрядження працівників
38. Накази про стягнення; надання щорічних відпусток, додаткових соціальних
відпусток працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з
дитинства підгрупи А I групи, відпусток для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного/шестирічного віку, відпусток у зв’язку з навчанням
39. Посадові та робочі інструкції працівників підприємства

22

3 роки
3 роки

Після заміни новими та за
умови передавання справ до
архіву підприємства
Після затвердження
Після звільнення
Після закінчення строку дії
договору

5 років

5 років
5 років

5 років
5 років
5 років

5 років
5 років
5 років
5 років
5 років
5 років

5 років

Після повернення з-за кордону

Після заміни новими;
посадові інструкції наукових
працівників, а також посадові й
робочі інструкції працівників, що
працюють на важких роботах, на
роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, — 75 років
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Додаток. Продовження
1
2
40. Протоколи засідань, рішення атестаційних і кваліфікаційних комісій

3
5 років

41. Списки працівників, яким установлено неповний робочий час
та індивідуальний графік роботи
42. Списки працівників, що пройшли атестацію
43. Списки членів атестаційних і кваліфікаційних комісій
44. Статистичні звіти (ф. № 10-ПІ (річна), ф. № 1-ПВ (умови праці) (один
раз на два роки), ф. № 1-ПВ (квартальна), ф. № 1-ПВ (місячна) тощо) й
таблиці з допоміжних видів діяльності підприємства; документи (довідки,
доповідні записки, відомості тощо) до них у частині кадрових питань
45. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них
46. Документи (подання, клопотання, характеристики, автобіографії, особові
листки з обліку кадрів, витяги з рішень тощо) про представлення
до нагородження державними нагородами, відомчими грамотами,
присвоєння почесних звань тощо
47. Документи (характеристики, атестаційні анкети, висновки тощо) про
проведення атестацій і встановлення кваліфікації

5 років
5 років
5 років
5 років

50 років
75 років

75 років

48. Журнал обліку наказів із кадрових питань (прийняття на роботу;
переміщення/переведення; звільнення; суміщення/сумісництво; атестація;
навчання та підвищення кваліфікації; стажування; присвоєння звань
(підвищення категорії, розряду); зміна біографічних даних; установлення
та скасування режиму неповного робочого часу окремим працівникам)

75 років

49. Журнал обліку наказів про встановлення рівня оплати праці; надання
матеріальної допомоги; заохочення (нагородження, преміювання)
50. Журнал обліку наказів про надання всіх видів відпусток працівникам із
важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці; відпусток без
збереження заробітної плати; про довгострокові відрядження в межах
України та за кордон

75 років

51. Журнал обліку особових справ
52. Журнал обліку приймання, переміщення, звільнення працівників
(у т. ч. тимчасових)
53. Журнал обліку трудових договорів (контрактів, угод), що замінюють
накази з кадрових питань
54. Накази з кадрових питань (прийняття на роботу; переміщення/
переведення; звільнення; суміщення/сумісництво; атестація; навчання
та підвищення кваліфікації; стажування; присвоєння звань (підвищення
категорії, розряду); зміна біографічних даних; установлення та
скасування режиму неповного робочого часу окремим працівникам)
55. Накази про встановлення рівня оплати праці; надання матеріальної
допомоги; заохочення (нагородження, преміювання)
56. Накази про надання всіх видів відпусток працівникам із важкими, шкідливими
та небезпечними умовами праці; відпусток без збереження заробітної плати;
про довгострокові відрядження в межах України та за кордон
57. Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про
прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих
документів, характеристики, листки з обліку кадрів) службовців,
професіоналів, фахівців, робітників, (у т. ч. тимчасових і тих, що
працюють за сумісництвом)

75 років
75 років
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Щодо працівників зі шкідливими умовами праці — 75 років
У разі важких, шкідливих, небезпечних умов праці — 75 років

75 років

75 років ті, що увійшли до
особових справ, 5 років ті, що
не увійшли до особових справ
Форми, у яких реєструють короткострокові відрядження в межах
України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток
у зв’язку з навчанням — 5 років

Форми, у яких реєструють короткострокові відрядження в межах
України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток
у зв’язку з навчанням — 5 років

75 років
75 років

75 років
75 років

75 років

Довідки з місця проживання,
медичні довідки та інші
документи другорядного
значення — 3 роки після
звільнення
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Додаток. Закінчення
1
2
58. Списки інженерно-технічних працівників підприємства з вищою і
середньою спеціальною освітою
59. Списки осіб, нагороджених державними та іншими нагородами,
почесними званнями, преміями
60. Списки тимчасових працівників
61. Трудові договори (контракти, угоди), що замінюють накази з кадрових
питань
62. Списки працівників, які мають дітей

3
75 років
75 років
75 років
75 років

63. Типові кваліфікаційні вимоги, посадові інструкції
64. Документи (повідомлення суб’єктів персональних даних про склад і зміст
зібраних персональних даних, їхні права, визначені законом, мету збору
персональних даних і третіх осіб, яким передаються їхні персональні
дані; згоди працівників на обробку персональних даних; зобов’язання
про нерозголошення персональних даних та ін.) з питань захисту
персональних даних

65. Законодавчі та нормативно-правові акти органів державної влади,
місцевого самоврядування, що стосуються роботи з кадрами
66. Накази з основної діяльності, що стосуються роботи відділу кадрів (копії)

67. Плани роботи з кадрами, з професійного навчання та підвищення
кваліфікації працівників, звіти про їх виконання
68. Положення про відділ кадрів, посадові інструкції працівників відділу
кадрів (копії)
69. Положення про порядок обробки та захисту персональних даних, що
містяться в базі персональних даних підприємства
70. Статут підприємства, зміни до нього; положення про структурні
підрозділи підприємства, про колегіальні виконавчі (правління, раду
директорів) та дорадчі (технічний, експертний, консультативний комітети,
комісії) органи
71. Структура підприємства, документи (аналітичні таблиці, розрахунки,
доповідні записки, довідки) про вдосконалення структури підприємства

72. Організаційні документи (Колективний договір, зміни й доповнення до
нього, Положення про преміювання працівників)
73. Трудові книжки працівників
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До заміни
новими
До заміни
новими
Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба
Доки
не мине
потреба
Доки
не мине
потреба
Доки
не мине
потреба
Доки
не мине
потреба
Постійно

Постійно

Постійно

До закінчення періоду
обробки персональних
даних, а зобов’язання про
нерозголошення персональних
даних — відповідно до терміну
зберігання персональних
даних, які обробляв
працівник згідно з трудовими
обов’язками
Ті, що стосуються діяльності
підприємства — постійно

Доки не мине потреба,
але не менше 1 року

До ліквідації організації

Для підприємства, в якому
не утворюються документи
Національного архівного
фонду, — 10 років;
копії штатних розписів у
підприємстві, в якому не
утворюються документи
Національного архівного
фонду, — 75 років
До ліквідації організації

До
запитання
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Підготовка до наради:
про що варто знати кадровикам
На кожному підприємстві регулярно проводяться наради, як на рівні всього підприємства, так і на рівні його окремих підрозділів, у тому числі й відділу кадрів або
служб з управління персоналом. Залежно від виду наради, її організацією та оформленням відповідної документації можуть займатися як помічники чи секретарі керівника підприємства, так і відповідні працівники його окремих підрозділів. Тільки
правильно організовані та ефективно проведені наради можуть дати відчутний результат і вплинути на якість роботи. Отже, наразі детально обговоримо різні питання підготовки нарад на підприємстві, у тому числі й за участю працівників кадрових
служб.

Що таке «нарада»?
Поняття «нарада» тісно пов’язане з процесом
управлінської діяльності на підприємстві, яка
зазвичай будується на принципах єдиноначальності або колегіальності. У випадку принципу
єдиноначальності керівник підприємства чи
структурного підрозділу одноосібно приймає всі
управлінські рішення й несе за них персональну
відповідальність. При колегіальному управлінні
приймаються, як правило, колегіальні рішення
шляхом голосування переважно на відповідних
засіданнях колегіального органу управління.
Але і при «єдиноначальності» керівникам підприємства або структурних підрозділів часто
доводиться вирішувати відповідні завдання, які
потребують залучення фахівців, які можуть бути
досвідченішими ніж керівник у специфічних галузях знань або які можуть мати більш детальну
інформацію про ситуацію, що склалася на окремих ділянках роботи підприємства. Зокрема,
такі фахівці можуть залучатися для обміну інформацією, обговорення різних думок (проблем, концепцій, проектів тощо) і спільного аналізу складних ситуацій.
Найчастіше зазначені обговорення і аналіз
відбуваються на «нарадах», які можна визначити
як вид ділової взаємодії людей, що пов’язані між
собою формальними і неформальними стосун-
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ками в організаційній структурі підприємства, в
процесі якої розроблюється групове (колективне) рішення та розподіляється відповідальність
за нього між учасниками взаємодії.
Термін «нарада» утворився від дієслова «радитися», тобто спільно обговорювати. У той же
час у чинних нормативно-правових актах , зокрема, з питань діловодства, немає чіткого визначення поняття «нарада», а також критеріїв
класифікації її видів. Наприклад, у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому Методичною комісією
Державного комітету архівів України (протокол
від 20 червня 2006 р. № 3) поняття «нарада» згадується у значенні, як один з видів колегіальної
діяльності колегіальних органів (правління, виборчої комісії, трудового колективу тощо) разом
з такими іншими її видами, як засідання, збори
тощо.
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) поняття «нарада» згадується у значенні, як один з
видів засідання разом з такими іншими видами,
як збори, конференція тощо). У той же час серед
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видів колегіальної діяльності у ній згадуються
тільки комісія, рада, колегія, робоча група
тощо.
У Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі —
Правила № 1000/5), нарада фактично належить
також до видів засідання разом з колегіями, радами, зборами.
Разом з тим у всіх зазначених нормативноправових актах відсутні ознаки відмінностей наради від інших видів засідання, і тому багато
питань організації нарад та їх документального
оформлення фактично відносяться до відповідних питань й інших засідань.

Види нарад
У 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
від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі — Перелік
№ 578/5), згадуються різноманітні наради, а
саме:
— оперативні наради, які проводять керівники центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів та організацій;
— оперативні наради комісій, робочих груп,
зборів структурних підрозділів організації;
— оперативні наради з будівництва;
— диспетчерські наради;
— наради з представниками організацій про
хід приватизації;
— технічні наради з проектування, нового будівництва та реконструкції об’єктів;
— міжвідомчі наради з погодження замовлень на проектно-вишукувальні роботи;
— наради із затвердження схем енергопостачання і погодження енергоспоживачів;
— наради з розроблення і затвердження технічних умов;
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— технічні наради з питань відведення стічних вод, моніторингу сільськогосподарської і
лісової радіології, медико-біологічних проблем
тощо.
Зауважимо, що на практиці найчастіше проводяться саме оперативні наради. Крім того,
у відповідній методичній літературі наради
можуть класифікуватися залежно від різних
критеріїв (ознак), приміром, від мети їхнього
проведення (задач наради) розрізняють наради:
— вирішальні — для розробки і прийняття
рішень з певних питань;
— інструктивні — для передання за схемою
управління рішень «зверху-вниз», інструкцій,
розпоряджень для якнайшвидшого виконання;
— підсумкові — на яких оцінюють раніше
прийняті рішення, ступінь і якість їх реалізації;
— інформаційні — для збору, обміну і узагальнення даних з конкретної проблеми та
з’ясування думки учасників щодо відповідних
проблем;
— оперативні (диспетчерські) — для отримання поточних відомостей про стан справ,
ухвалення оперативних рішень і постановки задач виконавцям;
— роз’яснювальні (інструктивні, ознайомлювальні) — для переконання керівництвом
учасників наради у необхідності, правильності
та своєчасності його дій і рішень;
— координаційні — для забезпечення взаємодії підрозділів;
— навчальні (ознайомлювальні) — для надання учасникам певних знань з метою підвищення їх кваліфікації та інформованості з певних питань;
— проблемні — для колективного вироблення шляхів і методів рішення проблем, що виникли в процесі роботи.
Зважаючи на частоту проведення нарад, розрізняють разові, регулярні й періодичні.
Залежно від кількості учасників є наради:
у вузькому складі (3 – 5 осіб); розширені (10 – 20
осіб); представницькі (більше 20 осіб).
А от з огляду на склад учасників наради можуть бути:
— з фіксованим (постійним) складом учасників;
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— зі складом учасників, що визначається метою і видом наради;
— з регламентованим складом учасників, що
визначається нормативним актом;
— комбіновані (найпоширеніша форма проведення нарад).
Крім того, наради можуть бути плановими і
позаплановими. Планові наради проводяться
керівником зі встановленою періодичністю, в
один і той же час з певним складом учасників,
часто з постійним порядком денним (підсумки
періоду, визначення задач на майбутній період,
розподіл ресурсів і завдань, узгодження взаємодії). Також завчасно плануються наради з найважливіших проблем діяльності, які потребують
певної підготовки і часто участі представників
інших організацій.
Позапланові наради проводять у разі виникнення непередбачених, надзвичайних ситуацій
(наприклад, у разі зміни норм, обсягів поставок,
умов праці, зриву графіків, аварійних і надзвичайних ситуацій тощо).
Залежно від конкретного виду нарад можуть
різнитися і порядок їхньої організації та підготовки. Наприклад, у випадку проблемних нарад
для більш ефективного обговорення відповідних питань учасникам заздалегідь надсилаються
матеріали нарад (доповіді), які потребують детального вивчення. Це дає можливість знайти
оптимальне рішення в короткий термін, оскільки доповідачеві надається слово для резюме й
одразу ж починається обговорення проблеми.
У випадку інформаційних і підсумкових нарад заздалегідь можуть готуватися відповідні
звіти про виконання роботи чи завершення
проек тів, які слід обговорити і оцінити, щоб
мати можливість у майбутньому врахувати всі
зауваження і не припускатися помилок. Оперативні наради проводяться, як правило, регулярно у визначений час та день тижня і мають постійний список учасників. Для таких нарад
зазвичай не складають порядку денного.

Ефективність проведення
Продуктивність роботи підприємства певною
мірою залежить і від вдалого проведення на
ньому відповідних нарад. Ефективність же на-
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ради визначається актуальністю обговорюваних
питань, своєчасністю і правильністю ухвалених
рішень. Нарада є економічно виправданою тільки тоді, якщо з її допомогою розкривається важлива інформація, розподіляються обов’язки між
співробітниками. Правильно організована нарада має спонукати працівників активніше
впливати на відповідні бізнес-процеси на підприємстві, брати участь у прийнятті відповідних
рішень. Нарада також повинна дати можливість
кожному учасникові побачити своє завдання
у відношенні до завдань інших працівників, що
надасть йому можливість більш усвідомлено підійти до своєї роботи.
Також під час організації нарад слід розуміти,
що оскільки в прийнятті рішень на нараді беруть участь досить багато осіб, такий вид управлінської діяльності є досить дорогим. Зокрема,
вартість наради складається із заробітку всіх
учасників, заробітку працівників, які готують і
обслуговують нараду, витрат на відрядження, на
приміщення, його обладнання, наприклад,
мультимедійними засобами, канцелярське приладдя, друкування і тиражування матеріалів,
поштових витрат, витрат на телефонні переговори тощо. Тому слід зауважити, що будь-яка
нарада має бути ефективною та економічно виправданою.
Враховуючи це, під час організації і проведення різних нарад варто взяти до уваги кілька рекомендацій:
— оскільки керівники витрачають 25 – 30 відсотків свого робочого часу саме на проведення
різних нарад, щодо кожної окремої наради слід
подумати, чи доцільно її проводити, і якщо можна обійтися без неї — краще зекономити час та
ресурси;
— до порядку денного наради варто виносити
тільки такі питання, які неможливо вирішити у
робочому порядку, при цьому тема наради має
бути актуальною і цікавою для всіх її учасників;
— усю потрібну інформацію для наради слід
підготувати завчасно;
— за підготовку кожного питання має відповідати лише одна особа (якщо певне питання
готується групою осіб, слід призначити відповідального);
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— за результатами роботи наради приймаються рішення, які відбиваються у протоколі
наради, у якому мають бути визначені конкретні завдання, їх виконавці та строки виконання.

Організаційна робота
Враховуючи зазначене, щоб забезпечити
ефективність наради, вона має бути ретельно
підготовлена, і під час такої підготовки повинні
бути ретельно опрацьовані всі організаційнотехнічні питання як щодо її організації, так і
проведення. Наприклад, порядок проведення
нарад можна визначити у спеціальному організаційному документі — Регламенті проведення
нарад. Зокрема, такий документ передбачений
у п. 142 Типової інструкції № 1242, де зазначено, що порядок документообігу регламентується
інструкцією установи, регламентами роботи
установи, положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями. Також про аналогічне йдеться і у п. 4 підрозділу 1 розділу ІІІ
Правил № 1000/5, де згадуються регламенти
роботи з документами.
Якщо діяти за відповідним регламентом, затвердженим на підприємстві, то завдання підготовки і проведення нарад значно спрощується.
Зокрема, у Регламенті проведення нарад мають бути визначені:
— мета нарад і періодичність їх проведення;
— принципи формування робочих груп з підготовки до нарад;
— правила складання і затвердження порядку
денного, його коригування;
— процедура підготовки робочих матеріалів і
документів до нарад, строки їх розсилки;
— порядок складання списків учасників і запрошуваних, а також їх оповіщення;
— процедура реєстрації учасників (якщо є
така необхідність);
— регламент виступів (тривалість доповідей,
час на обговорення);
— правила документування нарад і способи
оповіщення всіх зацікавлених осіб про ухвалені
рішення.
Для того, щоб розпочати роботу з підготовки
наради, відповідний керівник повинен прийняти рішення про необхідність її проведення, а
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також має бути визначено її тематику, сформульовано основні питання порядку денного, визначені місце, час і форма її проведення. Для
підготовки і супроводу наради має бути призначений відповідальний працівник, яким,
приміром, може бути помічник або референт
керівника підприємства. У випадку наради, яка
готується службою з управління персоналом на
підприємстві, її підготовкою може займатися
відповідний працівник цієї служби (менеджер
або організатор з персоналу, помічник директора з персоналу, інспектор з кадрів тощо).
У підготовці великих нарад може брати участь
і кілька осіб — за таких обставин створюється
робоча група. Для цього на підприємстві видається наказ про проведення наради, в якому
визначається склад робочої групи і план підготовки наради (Зразок 1).
Зауважимо, що відповідальна особа може
призначатися не тільки для організації наради,
а інколи і для допомоги певному керівнику (іншим працівникам підприємства або його окремого підрозділу) у підготовці до участі в нараді,
зокрема, у випадку участі у нараді в іншій організації. Наприклад, помічник директора з управління персоналом або інший працівник служби
управління персоналом може отримати завдання підготувати для свого керівника потрібні документи (відомості, дані) для його участі у певній нараді, набрати необхідну інформацію на
комп’ютері та роздрукувати проект тексту його
доповіді на нараді, своєчасно нагадати керівнику про дату, місце і час проведення наради, а також її тривалість.

Порядок денний
При підготовці нарад, як зазначалося вище,
слід визначити питання, які будуть обговорюватися, час і місце проведення наради, коло
учасників. Усе це, зазвичай, фіксують у декількох окремих письмових документах або в одному основному — порядку денному. Зокрема,
у п. 244 Типової інструкції № 1242 і п. 7 підрозділу 2 розділу IV Правил № 1000/5 згадуються
такі документи з організації засідань як: порядок денний, макет розміщення, список запрошених тощо.
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Зразок 1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМТЕХНОЛОГІЇ»
НАКАЗ
11.04.2016 р.

м. Харків

№ 13-аг

Про проведення наради
директорів філій з питань
підвищення кваліфікації працівників
У зв’язку із освоєнням нових видів продукції і переходом на нові технології виробництва
у ПАТ «Промтехнології»,
НАКАЗУЮ:
1. Провести 25 – 27 квітня 2016 р. у Сумській філії підприємства нараду з питань підвищення кваліфікації працівників підприємства у всіх його філіях.
2. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення наради (додаток).
3. Робочій групі:
3.1. Розробити програму наради та подати її на затвердження генеральному директору
ПАТ «Промтехнології» — до 20 квітня 2016 року.
3.2. Здійснити необхідні організаційні заходи з підготовки та проведення наради.
3.3. Подати звіт про проведення наради генеральному директору ПАТ «Промтехнології» — до
6 травня 2016 року.
3.4. Завідувачу канцелярії Івановій Л. М. протягом трьох днів від дати підписання наказу
довести його під підпис до всіх членів робочої групи.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Генеральний директор

Фоменко

Р. І. Фоменко

З наказом ознайомлена:
11.04.2016 р.

Іванова

Л. М. Іванова

Порядок денний є планом проведення заходу
і чим ретельніше будуть обмірковані питання,
винесені на обговорення, тим ефективнішою
буде нарада. Без ретельно продуманого порядку
денного нарада може перетворитися на поверхове обговорення теми або порожні розмови,
під час яких важко зосередитися на ключових
питаннях, виробити та ухвалити конструктивні
рішення. Також заздалегідь підготовлений і
наданий кожному учаснику наради план заходу
дасть можливість зосередитися на тому, що
необхідно зробити: до наради, під час наради
і після неї.
У порядку денному має бути наведена така
інформація:
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— тема та/або мета наради;
— час початку і закінчення наради;
— місце, де відбуватиметься нарада;
— перелік обговорюваних питань;
— прізвища і посади доповідачів, що виступатимуть з основних питань;
— час, відведений на обговорення кожного
питання.
Як видно із зазначеного, при підготовці порядку денного слід, перш за все, визначити тему
або мету відповідної наради. Мета наради має
бути зрозумілою як організаторам, так і кожному
запрошеному, а тому її формулювання має бути
конкретним й чітким, що не допускає подвійного
тлумачення понять.
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Цікаво, що в англійській мові поняття «мета»
(або «ціль») визначається за допомогою трьох
різних термінів, які відбивають певні нюанси
кожного «різновиду» мети у відповідних випадках:
— target — мішень, або об’єкт, з яким треба
щось зробити (наприклад, формений одяг працівників, який слід змінити);
— goal — загальна характеристика стану
об’єкта або системи, якого слід досягти (наприклад, підвищення кваліфікації окремих
категорій працівників або підвищення продуктивності їх праці);
— objectives — певний конкретний рівень,
якого слід досягнути (наприклад, знизити плинність кадрів до 5%, підвищити кількість клієнтів на 20%).
Як бачимо, третій варіант формулювання
мети найбільш конкретний і тому при визначенні
мети наради переважно слід орієнтуватися на
саме це її тлумачення.
Формулювання порядку денного умовно
можна розподілити на два види:
— формулювання у термінах проблеми (наприклад, «Про роботу відділу кадрів в умовах
змін на ринку праці»);
— формулювання у термінах завдання (наприклад, «Про нові підходи до підбору кадрів в
умовах змін на ринку праці»).
У першому варіанті зазначається тільки
певна проблема, у другому — в загальному
вигляді вже міститься певне рішення. Другий
варіант доцільно використовувати тоді, коли
рішення вже прийнято і мета наради зводиться
до інформування учасників. Перший же варіант
дає можливість учасникам наради вільно і
відкрито висловлювати свої ідеї, пропозиції,
викладати своє бачення порушуваних питань,
і в результаті обговорення ухвалювати відповідні рішення.
Окремі питання порядку денного можна
також узагальнювати або навпаки деталізувати
залежно від конкретної ситуації. Крім того,
кожний пункт порядку денного можна позначити відповідною приміткою (для інформування,
для обговорення, для вироблення рішення).
У цьому випадку запрошені на нараду будуть
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правильно зорієнтовані, як їм слід поставитися
до того чи іншого питання, що взяти до уваги,
як висловити свою думку чи подати відповідні
пропозиції.
Щодо послідовності розгляду (розташування у
порядку денному) певних питань у фахівців
існують два протилежні погляди. Одні вважають,
що спочатку слід розглядати більш важливі та
складні питання, оскільки присутні ще не втомлені і активніше включаються в обговорення.
Інші кажуть, що питання, які потребують ретельного опрацювання й обговорення, варто
розглядати у середині наради, а на початку і
наприкінці пропонувати легкі питання, на обговорення яких не витрачатиметься багато часу
і які не потребують ухвалення рішень.
Усі пункти порядку денного доцільно нумерувати, а формулювання кожного питання
варто починати з прийменника «про», наприклад, «Про затвердження плану заходів з підвищення кваліфікації персоналу», «Про дотри мання правил внутрішнього трудового
розпорядку» тощо. Не рекомендується вносити
окремим пунктом порядку денного «Різне».
Правила оформлення порядку денного зазначаються у Регламенті з проведення нарад.
Як правило, порядок денний наради з важливих
для всього підприємства питань затверджує
керівник підприємства (Зразок 2), але для
оперативних нарад на практиці використовується й спрощена форма порядку денного без
грифу затвердження.
Зауважимо, що на практиці іноді доцільно
не розглядати затверджений порядок денний
робочої наради як щось непорушне. Тобто
цей документ має бути не догмою, а керівництвом до дії. Якщо під час підготовки наради
отримано оперативну інформацію, що змінює пріоритети питань, які розглядаються,
порядок денний можна і потрібно змінювати.
Для цього випадку варто розробити окрему
процедуру коригування порядку денного після
його затвердження, яка також має бути відображена у Регламенті з проведення нарад.
Якщо ж це не передбачено Регламентом, тоді
це відповідне питання слід погодити з керівником.
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Зразок 2
ТОВ «СУЧАСНИЙ СЕРВІС»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Коваль П. П. Коваль
10.05.2016 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
наради з питань проекту
«Впровадження нового фірмового одягу працівників, що обслуговують клієнтів»
Дата проведення: 16.05.2016 р.
Місце проведення: актовий зал
Години проведення: 10:00 – 12:30
1. Про розроблення концепції фірмового одягу працівників, що обслуговують клієнтів.
Доповідь начальника відділу маркетингу В. В. Фоменко.
2. Про порядок забезпечення фірмовим одягом працівників. Доповідь начальника управління по роботі з персоналом М. М. Братко.
3. Економічний розрахунок впровадження нового фірмового одягу. Доповідь начальника
планово-економічного відділу Д. В. Сушко.
Учасники наради: Коваль П. П., Фоменко В. В., Братко М.М., Сушко Д. В., Іванов С.І., Малов В.І., Красько Д.М., Новіцкий С.С., Бурда М.Д.
Запрошені: Іванчук В.Д., Соломін Р.Л..

Список учасників
У випадку участі в нараді запрошених представників сторонніх організацій, також бажано скласти окремий список учасників. Іноді це
може бути формалізований документ, який
можна передбачити у Регламенті проведення
нарад. Наприклад, такі документи, як «списки
учасників», згадуються і у Переліку № 578/5.
Зважаючи на вид наради, визначається і кількість учасників. Як правило, вона вважається
оптимальною, коли участь у спільних обговореннях бере 5 – 7 осіб, прийнятною — 10, граничною — 12 осіб. Збільшення кількості запрошених різко знижує середній коефіцієнт участі
(або активності) присутніх, водночас подовжуючи нараду.
Для добору учасників наради варто орієнтуватися на такі критерії:
— компетентність в питаннях, які розглядають;
— безпосередній зв’язок діяльності учасника
з питаннями, що обговорюють на нараді;
— здатність зробити істотний вклад у вирішення проблеми;
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— уміння співпрацювати з іншими учасниками і враховувати їх інтереси у прийнятті рішень;
— відповідальність за належне виконання рішень.
На практиці список учасників часто складається у формі таблиці, в якій варто передбачити графи для такої інформації:
— прізвище, ім’я, по батькові;
— найменування організації, яку представляє;
— дата і спосіб направлення запрошення;
— підтвердження одержання запрошення
(дата);
— згода взяти участь в нараді;
— тема виступу і регламент, якщо таке передбачається;
— наявність потреби у готелі;
— потреба у транспортних послугах для доставки/повернення (дата, вид транспорту);
— відмітка про прибуття на нараду;
— інше.
Звичайно, немає необхідності складати такий
детальний список учасників при проведенні
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внутрішніх оперативних нарад, на які запрошують, як правило, «своїх» співробітників, які
відповідають за конкретні питання, що розглядають під час наради.

Сповіщення про час і місце наради
Для проведення ділових нарад бажано передбачити певний день тижня (за винятком позапланових, екстрених нарад), і проводити їх наприкінці або початку робочого дня, аби не
порушувати ритм роботи та не змушувати учасників наради переключатися з одного виду
діяльності на інший. Приміром, для вирішення
складних і конфліктних ситуацій психологи рекомендують проводити наради у четвер.
Місце проведення наради також слід продумати заздалегідь. Наприклад, засідання постійно діючих колегіальних органів (комісій, рад)
звичайно відбуваються у призначених для цього
приміщеннях (залах засідань). Оперативні наради з невеликою кількістю учасників переважно проводяться в кабінеті керівника.
Запрошення на нараду або сповіщення учасників наради відбувається після того, як сформульовано порядок денний, складено список запрошуваних, визначено час і місце проведення
наради. Зробити це потрібно завчасно, щоб
учасники наради і запрошені могли спланувати
робочий день, перенести призначені зустрічі,
підготуватися до наради. У процесі сповіщення
уточнюється і список учасників наради.
Залежно від виду наради обирається вид документа, який завчасно надсилають учасникам,
щоб вони могли підготуватися до наради. Наприклад, для нарад за участі представників інших організацій переважно оформлюється листзапрошення (повідомлення) про проведення
наради, оформлений на фірмовому бланку підприємства, або порядок денний у прийнятій на
підприємстві формі.
Лист-запрошення, як правило, містить таку
інформацію:
— звертання;

— інформацію про дату, місце і час проведення наради;
— порядок денний;
— пропозицію взяти участь у нараді;
— прохання про підтвердження участі в нараді.
Крім того, у листі може бути запитана додаткова інформація: строки підтвердження участі, потреба у бронюванні місця в готелі тощо. Якщо
учасник наради є доповідачем або йому надсилаються додаткові матеріали (проекти рішень, проекти доповідей з кожного питання, інформаційні
матеріали, подані відповідальними виконавцями
тощо), то це необхідно зазначити в тексті запрошення. При цьому іноді супровідну документацію
можна надіслати не разом із запрошенням, а трохи пізніше за день – два до наради, про що слід
зробити відповідну відмітку в запрошені. У цьому
випадку варто враховувати реальне співвідношення обсягу інформації, з яким необхідно ознайомитися запрошеному учаснику наради, і часу, що залишився до початку наради. Разом з тим, учасника
наради, який має підготувати доповідь, бажано
сповістити заздалегідь (наприклад, за 1 – 2 тижні
до запланованого заходу).
Стороннім організаціям зазначені запрошення можна надіслати кількома способами:
кур’єрською доставкою, листом через пошту,
факсом, електронною поштою або оригінал поштою, а копію — електронною поштою. Працівників свого підприємства можна просто сповістити телефоном. При переданні телефонограми
фіксуються (окрім тексту) посади, ініціали і прізвища співробітників, які передають і приймають
повідомлення, а також номери їх телефонів і час
приймання телефонограми. Якщо телефонограми передаються часто, то на підприємстві може
бути оформлений спеціальний бланк для приймання й відправлення телефонограм.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

У наступному номері читайте про порядок проведення самої наради
і складання її основного документа — протоколу
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 289

Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат
державним службовцям
Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Відповідно до пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про державну службу» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про державну службу»
від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII.
Прем’єр-міністр України

Остання редакція:

Інд. 73

6 квітня 2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 289

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Положення про застосування стимулюючих
виплат державним службовцям, яке визначає механізм
застосування стимулюючих
виплат держслужбовцям з
метою посилення мотивації
працівників державних органів до високопрофесійної,
результативної та високоякісної роботи.

А. Яценюк

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування стимулюючих виплат державним службовцям
1. Це Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних органів до високопрофесійної,
результативної та високоякісної роботи.
2. Керівники державної служби в державному органі в межах економії фонду оплати
праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати.
3. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:
1) за інтенсивність праці;
2) за виконання особливо важливої роботи.
4. Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи
(далі — надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового
окладу.
5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:
1) якість і складність підготовлених документів;
2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;
3) ініціативність у роботі.
6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:
1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи
таких актів;
2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.
7. Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним секретарям міністерств,
іншим керівникам державних органів та їх заступникам, які є державними службовцями,
надбавки можуть встановлюватися за рішенням Кабінету Міністрів України.
8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.
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ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 292

Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році
Відповідно до статей 51 і 52 Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Установити, що мінімальний розмір посадового окладу за групою оплати праці 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становить з 1 травня 2016 р. — 1723 гривні.
2. Затвердити:
схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів згідно з додатком 1;
розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців згідно з додатком 2;
перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, згідно
з додатком 3.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про державну службу» від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII.

Видавник:

Прем’єр-міністр України
Інд. 73

6 квітня 2016 року

А. Яценюк

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 292
СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці
з урахуванням юрисдикції державних органів

Найменування
посади державної служби

керівник державного органу
перший заступник керівника
державного органу
заступник керівника державного
органу
директор департаменту
начальник самостійного управління
начальник самостійного відділу
заступник директора департаменту
заступник начальника
самостійного управління
заступник начальника самостійного
відділу, завідувач самостійного сектору
начальник управління
у складі департаменту
заступник начальника управління
у складі департаменту
начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління
заступник начальника відділу у складі
департаменту, самостійного управління

34

Розміри посадових окладів, гривень
територія однієї територія одного
Група
вся
або кількох
або кількох
оплати териобластей,
районів, міст
праці торія
м. Києва або
обласного
України
м. Севастополя
значення
1
12061
10338
8615
2
11200
9477
7754
3

10338

8615

6892

4

8615
8270
7926
7754
7409

6892
6547
6203
6031
5686

5169
4824
4480
4308
3963

7064

5341

3618

6720

4997

3446

6375

4652

3274

6031

4308

3101

5686

3963

2929

5

6

Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено схему посадових окладів
на посадах державної служби за групами оплати праці з
урахуванням юрисдикції державних органів, розмір надбавок до посадових окладів
за ранги державних службовців та перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп
оплати праці.
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завідувач сектору у складі
департаменту, самостійного
управління та відділу
головний спеціаліст державного
органу
провідний спеціаліст державного
органу
спеціаліст державного органу
Примітки.

5341

3618

2757

7

4308

3274

2585

8

3963

2929

2240

9

3618

2412

1723

1. Посадові оклади працівників територіальних органів центральних органів
виконавчої влади та структурних підрозділів, які є юридичними особами, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або
м. Севастополя, визначаються за 4 – 9 групами оплати праці.
2. Посадові оклади державних службовців Адміністрації Президента України,
Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, передбачені цією схемою, підвищуються на 10 відсотків.
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 292

РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців
Ранг державного службовця
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Розмір надбавки, гривень
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 292

ПЕРЕЛІК
посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці
Групи оплати праці та посади
державних службовців,
передбачені Законом
України «Про державну
службу»
Група 1.
Посади керівників державних
органів

Посади державних службовців, що прирівнюються
до відповідних груп оплати праці
Державний секретар Кабінету Міністрів України; керівники апаратів (секретаріатів) Верховної
Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента
України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України,
вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Національного агентства з питань запобігання корупції,
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Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати; державні секретарі міністерств;
керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України,
голови місцевих державних адміністрацій; керівники державної служби в інших державних органах,
органів прокуратури, крім тих, посади яких зазначені в частині третій статті 3 Закону України «Про
державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України
Група 2.
Посади перших заступників
керівників державних органів

перші заступники (у разі наявності): Державного секретаря Кабінету Міністрів України; керівників
апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України,
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного
Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони
України, Рахункової палати; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету
Міністрів України; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих
спеціалізованих судів; голів місцевих державних адміністрацій; керівників державної служби в інших
державних органах, органів прокуратури, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону
України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 3.
заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступники: керівників апаратів
Посади заступників керівників (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України,
державних органів
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного
Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки
і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є
членами Кабінету Міністрів України, керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного
Суду України, вищих спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій; керівників
державної служби в інших державних органах, органів прокуратури, Надзвичайний і Повноважний
Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації, Представник України при
міжнародній організації, крім тих, посади яких зазначені в частині третій статті 3 Закону України «Про
державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України
Група 4.
Посади керівників самостійних
структурних підрозділів
державних органів

керівники структурних підрозділів: Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів
(секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України,
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України,
Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної
безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади та інших державних органів, органів прокуратури, радник; консул; органів військового
управління, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних
підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів
судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 5.
Посади заступників керівників
самостійних структурних
підрозділів державних органів

заступники керівників структурних підрозділів: Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів
(секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України,
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих
спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного
агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів
прокуратури, органів військового управління, заступник Постійного представника України при
міжнародній організації, заступник Представника України при міжнародній організації, Генеральний
консул України — завідувач консульського відділу Генеральний консул України, Радник-посланник
закордонної дипломатичної установи України, керівників територіальних органів цих державних
органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних
підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України
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Група 6.
Посади керівників підрозділів
у складі самостійних
структурних підрозділів
державних органів

Група 7.
Посади головних спеціалістів
державних органів

керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів і їх заступники: Секретаріату
Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів,
утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці
Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України,
Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради
юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання
корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів
військового управління, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних
підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів;
Державний адміністратор, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України
головні спеціалісти (головні консультанти, експерти): Секретаріату Кабінету Міністрів України,
міністерств, апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених
Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим,
Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України,
Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої
ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань
запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, інших
центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури,
органів військового управління, перший секретар; закордонних дипломатичних установ України,
територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних
та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; Державний реєстратор, крім тих, умови
оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 8.
провідні спеціалісти: Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів)
Посади провідних спеціалістів Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва
державних органів
Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного
комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих
спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного
агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової
палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів
прокуратури, органів військового управління, другий секретар закордонної дипломатичної установи
України; територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів
апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких
визначені окремими Законами України
Група 9.
спеціалісти: Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, керівників апаратів
Посади спеціалістів державних (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України,
органів
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України,
Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної
безпеки і оборони України, Рахункової палати, інших центральних органів виконавчої влади та
інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, третій секретар,
аташе закордонної дипломатичної установи України територіальних органів цих державних органів
та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів
апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Примітки.

1. Прирівняння посад працівників державних органів до відповідних груп оплати праці здійснюється з
урахуванням частини другої статті 51 Закону України «Про державну службу».
2. Посади державних службовців, обов’язками яких передбачаються здійснення функцій перевірок та
інспектування і посади яких не передбачені цим додатком, визначаються керівником державного органу залежно
від складності виконуваної роботи.
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ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 271

Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників
державних органів, які виконують функції з обслуговування

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 року № 305

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII
«Про державну службу» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

1. Затвердити критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, що додаються.
2. Державним органам, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у місячний строк розробити відповідно до затверджених цією постановою критеріїв та подати
Національному агентству з питань державної служби для затвердження переліки посад
працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Державним органам, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або
м. Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у місячний строк розробити відповідно до затверджених цією постановою критеріїв та подати відповідним територіальним органам Національного агентства з питань державної служби для
затвердження переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.
(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 20.04.2016 р. № 305)

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу».
Прем’єр-міністр України
Інд. 19

А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня № 271

Остання редакція:
20 квітня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Критерії визначення
переліку посад працівників
державних органів, які виконують функції з обслуговування — тобто йдеться про
порядок визначення переліку
посад працівників державних
органів, які виконують функції з обслуговування, що не
належатимуть до посад державної служби (наприклад,
посади працівників, зайнятих
матеріально-технічним та
господарським забезпеченням).

КРИТЕРІЇ
визначення переліку посад працівників державних органів,
які виконують функції з обслуговування
1. Критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують
функції з обслуговування, є зміст і характер виконуваної ними роботи, що в переважній
більшості не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням
завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 Закону України «Про державну
службу», а також роботи, що пов’язана із забезпеченням належних умов функціонування
державного органу, а саме:
комплексним обслуговуванням і ремонтом будинків, реставраційними та будівельномонтажними роботами;
документальним забезпеченням та діловодством (крім працівників, які опрацьовують
документи з обмеженим доступом);
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комп’ютерним забезпеченням та впровадженням інформаційних технологій (крім працівників, до компетенції яких належить адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних, а також забезпечення захисту інформації);
виконанням функцій секретаря і стенографіста, комп’ютерним набором тексту, роботою
з копіювальною та розмножувальною технікою, записом і опрацюванням цифрових даних;
веденням архіву та виконанням функцій з бібліотечного обслуговування;
матеріально-технічним та господарським забезпеченням.
Не відносяться до посад працівників, які виконують функції з обслуговування, посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів.
(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 305)

2. Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування,
визначається відповідно до:
документів, а саме регламентів, директив, методичних рекомендацій, посібників, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій, нормативних документів, які визначають вимоги до змісту і характеру виконуваної за посадою роботи, вимоги до напряму підготовки
(отримання особою професії, спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, що претендують на зайняття посад працівників державних органів, які виконують
функції з обслуговування;
проектів організаційно-розпорядчих документів, що відображають структуру державних
органів, в тому числі співвідношення посад державної служби та посад працівників таких
органів, які виконують функції з обслуговування.
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ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 268

Про умови оплати праці працівників державних органів,
які виконують функції з обслуговування, у 2016 році
Видавник:
Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 року № 300

Кабінет Міністрів України

Відповідно до пункту 7 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про державну службу» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити схему посадових окладів працівників державних органів, які виконують
функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів згідно з додатком.
2. Надати право керівникам державної служби в державному органі у межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати:
розміри посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (далі — працівники), відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;
надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи —
до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в державних
органах;
доплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього
працівника.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової
дисципліни зазначені надбавка та доплата скасовуються або їх розмір зменшується;
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні
результати роботи у межах фонду преміювання відповідного органу, утвореного у розмірі
20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;
3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі,
що не перевищує посадовий оклад працівника.
3. Надавати працівникам під час надання щорічної відпустки матеріальну допомогу для
оздоровлення у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.
4. Виплачувати працівникам надбавку у відсотках до посадового окладу за стаж роботи
в державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10
років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.
При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше
набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України
«Про державну службу».
5. Керівникам державної служби в державному органі вжити заходів до виконання
пункту 7 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну
службу».
6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.
889-VIII «Про державну службу».
Прем’єр-міністр України
Інд. 73
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Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
20 квітня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено схему посадових окладів
працівників державних органів, які виконують функції з
обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних
органів.

А. Яценюк
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Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 268
СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування,
з урахуванням юрисдикції державних органів

Найменування посади

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління,
управління
Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного
управління
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління,
управління, самостійного відділу
Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших
спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші:
провідний
I категорії
II категорії
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і
доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу,
копіювально-розмножувального бюро, орденської комори,
військово-облікового бюро
Секретар приймальні судів; секретар керівника; фахівець з
інтерв’ювання; старший інспектор; статистик; бібліотекар;
відповідальний черговий
Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та
інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії,
оператор комп’ютерного набору I категорії
Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II
категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор
судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних
машин
Примітка.

Розміри посадових окладів, гривень
територія одного
територія однієї або
вся
або кількох
кількох областей, м.
територія
районів, міст
Києва або
України
обласного
м. Севастополя
значення
3620
2585
2326
3410

2375

2195

3205

2270

2068

2378
2259
2145
2039

2196
2089
1983
1883

1783
1773
1763
1753

1936

1789

1743

1840

1733

1733

1747

1723

1723

Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються
у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені
у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом
Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 300)
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НАКАЗ
від 3 березня 2016 р. № 47

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2016 р. за № 438/28568

Національне агентство
України з питань державної
служби

Про затвердження Типового положення
про службу управління персоналом державного органу
Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII
«Про державну службу» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про службу управління персоналом державного органу,
що додається.
2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Нацдержслужби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від
10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».
Голова

Видавник:

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
3 березня 2016 року

К. О. Ващенко
Найсуттєвіше:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби
3 березня 2016 року № 47
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 березня 2016 р. за № 438/28568

Типове положення
про службу управління персоналом державного органу

Цим Наказом затверджено
Типове положення про службу управління персоналом
державного органу, яким,
зокрема, передбачено, що у
державному органі залежно
від чисельності персоналу
утворюватиметься самостійний структурний підрозділ
або вводитиметься посада
спеціаліста з питань персоналу.

I. Загальні положення
1. У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється самостійний
структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі — служба
управління персоналом).
У державному органі, чисельність якого становить менше 10 осіб, обов’язки служби
управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців цього
органу.
Чисельність служби управління персоналом визначається з розрахунку до 20 осіб на
одного спеціаліста служби управління персоналом.
2. Служба управління персоналом прямо підпорядковується керівнику державної служби
в державному органі (далі — керівник державної служби).
3. У своїй діяльності служба управління персоналом керується Конституцією України,
Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими
законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим Типовим положенням,
іншими нормативно-правовими актами.
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4. Положення про службу управління персоналом розробляється на основі цього Типового положення та
затверджується керівником державного органу.
5. Служба управління персоналом має свою печатку.
II. Основні завдання, функції та права служби управління персоналом
1. Основними завданнями служби управління персоналом є:
1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі;
2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;
3) забезпечення організаційного розвитку державного органу;
4) добір персоналу державного органу;
5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх
професійної компетентності;
6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних органах;
8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
2. Служба управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує роботу щодо розробки структури державного органу;
2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань
управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань
управління персоналом;
5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством
вимогам;
6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції
керівнику державної служби;
8) у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду категорії «А»,
перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу
державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;
9) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та
«В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
10) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій
«Б» і «В»;
11) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові
повідомлення про результати конкурсу;
12) за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю
та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;
13) разом з іншими структурними підрозділами державного органу:
організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
опрацьовує штатний розпис державного органу;
спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;
забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з
урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
14) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату державного органу;
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15) здійснює планування професійного навчання державних службовців державного органу;
16) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і
вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
17) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної
компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових
питань;
19) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
20) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів
державного органу;
21) обчислює стаж роботи та державної служби;
22) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а також контроль за додержанням законодавства про працю на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління (далі — підпорядковані організації);
23) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними
нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
24) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну
службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
25) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного
органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
26) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
27) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу державного
органу;
28) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
29) формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти актів щодо надання відпусток
персоналу, контролює їх подання та веде облік;
30) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ
(особових карток) працівників державного органу;
31) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
32) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
33) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу державного органу;
34) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу державного органу;
35) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно
оформленої трудової книжки;
36) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання,
продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій,
що належать до сфери управління державного органу, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки
виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;
37) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;
38) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття
посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;
39) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку
про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
40) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в державному органі, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
41) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
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42) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
3. Служба управління персоналом має право:
1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в державному органі та
здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;
2) взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;
3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного
органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для
здійснення покладених на неї завдань;
4) за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та
інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;
5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;
6) за дорученням керівника державної служби представляти державний орган в інших органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать
до її компетенції.
4. Покладення на службу управління персоналом завдань, не передбачених цим Типовим положенням, і
таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не
допускається.
III. Керівник служби управління персоналом
1. Службу управління персоналом очолює керівник.
2. Керівник служби управління персоналом державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю
територію України (крім Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України), а також обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби за наявності висновку
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
державної служби.
3. На посаду керівника служби управління персоналом у державному органі призначається особа, яка
відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».
На посади інших працівників служби управління персоналом призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».
4. Керівник служби управління персоналом:
1) організовує планування роботи служби управління персоналом у державному органі та забезпечує
виконання покладених на неї завдань і функцій;
2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;
3) забезпечує планування навчання персоналу державного органу;
4) вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного
розпису державного органу, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників державного органу;
5) визначає розподіл обов’язків між працівниками служби управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;
6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції служби управління персоналом;
7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення
на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;
8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Директор Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення
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НАКАЗ
від 3 березня 2016 р. № 50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2016 р. за № 457/28587

Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку
Відповідно до частини четвертої статті 47 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII
«Про державну службу» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові правила внутрішнього службового розпорядку, що додаються.
2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від
10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».
Голова

К. О. Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби
3 березня 2016 року № 50
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 березня 2016 р. за № 457/28587
ТИПОВІ ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку
I. Загальні положення
1. Ці Типові правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього
службового розпорядку органу державної влади, іншого державного органу, його апарату
(далі — державний орган), режим роботи, умови перебування державного службовця в
органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
2. Службова дисципліна в державному органі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов
для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
3. Правила внутрішнього службового розпорядку в державному органі затверджуються
загальними зборами (конференцією) державних службовців державного органу за поданням керівника державної служби в державному органі (далі — керівник державної служби)
і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі цих Типових
правил.
4. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у цьому органі, під підпис.

Видавник:
Національне агентство
України з питань державної
служби

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
3 березня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку, в
яких визначено, зокрема,
режим роботи та відпочинку держслужбовців, порядок повідомлення про свою
відсутність, доведення до
відома держслужбовця нормативних актів, порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна.

II. Загальні правила етичної поведінки в державному органі
1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності,
принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
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3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю
спілкування, виявляти принциповість і витримку.
III. Робочий час і час відпочинку державного службовця
1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
2. У державних органах, як правило, встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок,
вівторок, середа, четвер — по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця — 7 годин; вихідні дні — субота і неділя.
Режим роботи державного органу встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ
і організацій у певній місцевості.
У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у відповідному органі державної
влади (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.
3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного
службовця з урахуванням режиму роботи державного органу.
Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить, як правило, 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і
державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так
і при шестиденному робочому тижні.
Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
6. Облік робочого часу у державному органі здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу
(далі — журнал) або за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель державного органу (далі — система обліку робочого часу).
Для забезпечення контролю своєчасного прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються
відповідальною особою до служби управління персоналом державного органу.
7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У державному органі може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.
IV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність
1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного
службовця на робочому місці.
3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби щодо причин своєї відсутності.
V. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість
робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної
профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за
роботу відповідно до законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для
кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
2. Керівник державної служби за потреби може залучати державних службовців цього державного органу до чергування
після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з
графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником державної служби за погодженням
виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця,
якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику державної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
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5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала
норми тривалості робочого часу.
За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених
законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні,
у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або
дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень
та розпоряджень зі службових питань
1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у
журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.
2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної
влади та на власному сайті такого державного органу.
VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки
1. Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної
безпеки, санітарії і гігієни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.
2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним
службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник державного органу та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.
VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем
1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у
зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі
особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою
особою відповідного державного органу, керівником служби управління персоналом цього органу та державним службовцем,
який звільняється.
Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник
долучається до особової справи цього державного службовця.
IX. Прикінцеві положення
1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця
до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником державної
служби, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.
Директор Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення
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«Фахівець» за наказом
У повсякденному житті ми сприймаємо «фахівця» як людину, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, простіше кажучи — майстра
своєї справи. Звісно, воно так і є, але разом з цим «фахівець» це й складова низки професійних робіт, що містяться у розділі 3 Національного класифікатора
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП). Отож, після ознайомлення з особливостями посад розділу 2 КП «Професіонали» (див. № 5 (113)
«Консультанта Кадровика») продовжимо огляд характеристик працівників з найбільш затребуваних ринком праці професійних угруповань КП, розглянувши посади «фахівців».

Ч

исленні опитування економістів та соціологів щодо освітнього рівня, необхідного претендентам на вакансії підприємств у галузевому розрізі свідчать про
зацікавленість роботодавців у виконавцях, які
мають достатній рівень кваліфікації. Насамперед, мова йде про кваліфікованих робітників
та інженерно-технічних працівників. Позиції
останніх сьогодні «розпорошені» між «професіоналами» та «фахівцями» (відповідні розділи
2 і 3 КП). Зокрема, розділ 3 КП «Фахівці», вміщує професії, що вимагають знань в одній чи
більше галузях природознавчих, технічних
і гуманітарних наук, а професійні завдання
полягають у виконанні спеціальних робіт,
пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук. Відповідно до загальних положень КП, до розділу 3
належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:
— молодшого спеціаліста;
— бакалавра;
— спеціаліста, який проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);
— спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).
Але з урахуванням останньої редакції Закону
України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.
№ 1556-VII та змін і доповнень до Закону Украї-
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ни «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII,
професії розділу 3 КП мають класифікуватися
щонайменше як персонал з дипломами бакалаврів (перший рівень вищої освіти). Тож, розглянемо, які угруповання КП сьогодні об’єднують
різних «фахівців», виділивши, насамперед, напрями активної економічної діяльності, де вони
працюють:
— 3112 — Техніки-будівельники;
— 3113 — Технічні фахівці-електрики;
— 3114 — Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;
— 3115 — Технічні фахівці-механіки;
— 3118 — Креслярі;
—3121 — Техніки-програмісти;
— 3221 — Медичні асистенти;
— 3320 — Фахівці з дошкільного виховання;
— 3414 — Консультанти з подорожей та організатори подорожей;
— 3415 — Технічні та торгівельні представники;
— 3423 — Агенти із зайнятості й трудових
контрактів;
— 3433 — Бухгалтери та касири-експерти;
— 3435 — Організатори діловодства;
— 3436 — Помічники керівників;
— 3471 — Декоратори та комерційні дизайнери.
З наведеного переліку видно, що «фахівці»
задіяні у таких галузях як: будівництво, телекомунікації, інформаційні технології, промисловість, медицина, освіта, туризм, торгівля та
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загальноекономічна діяльність (бухгалтерський
облік, кадрова робота, діловодство, дизайн).
Завдання та обов’язки, притаманні для даної
професійної групи, доречно розглянути на при№
з/п

Професійна
назва роботи

1.

«Фахівець»

2.

«Фахівець
з питань
вирішення
колективних
трудових спорів
(конфліктів)»
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Код
КП
3439

кладі професій, що мають досить широке застосування серед підприємств за різними видами
економічної діяльності із зазначенням коду КП
(див. Таблицю 1).
Таблиця 1
Деякі основні завдання та обов’язки

Виконує роботи одного з напрямів діяльності підприємства (установи, організації) чи його
підрозділу під загально-методичним керівництвом професіонала (керівника підрозділу).
Вивчає та аналізує інформацію, показники і результати роботи, узагальнює й систематизує
їх, проводить необхідні розрахунки. У межах своїх обов’язків здійснює аналітичні,
контрольні та облікові операції, підготовку необхідних відгуків, оглядів, висновків з питань
виконуваної роботи. Готує матеріали для аналізу, розроблення проектів нормативних та
організаційно-методичних документів, графіків роботи, замовлень, заявок, інструкцій,
пояснювальних записок, карт, схем та іншої технічної документації. Бере участь у їх
розробці та комп’ютерно-інформаційному обслуговуванні. Розглядає документацію,
відповідність показників, стежить за додержанням встановлених вимог, чинних норм,
правил та стандартів. Здійснює збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінку
інформації щодо напряму своєї діяльності. Формує звіти, веде облікову та довідкову
документацію в межах своєї компетенції. Застосовує, впроваджує і обслуговує технології
та комп’ютерні програми за своїм напрямом роботи.

2442.2 Бере участь у створенні умов для солідарних дій, довіри і взаєморозуміння між
роботодавцем та працівниками, які повинні забезпечувати ефективну роботу підприємства
і виконання економічних, соціально-побутових та інших вимог працівників. Забезпечує
взаємодію і погодження інтересів роботодавця й працівників, які беруть участь у
розробленні, зміні та доповненні колективних договорів і згод між роботодавцем або
уповноваженим ним органом та однією чи кількома профспілковими організаціями,
іншими організаціями і представниками працівників. Організовує прямі й безпосередні
зв’язки з представниками працівників (професійних спілок або їх членами, інших
організацій працівників, груп працівників, які не є членами профспілок та інших
організацій) з питань, які належать до компетенції роботодавця. Бере участь у проведенні
заходів та дій, передбачених законодавством, колективним договором та іншими
спільними документами за умови, якщо їх результати не впливають на зниження
ефективності роботи підприємства. Обґрунтовує дії і готує рішення роботодавця
щодо встановлення нормальних взаємовідносин між адміністрацією підприємства і
працівниками, проводить консультації з державними та іншими органами й організаціями з
цього приводу.
Розроблює і після узгодження з представниками працівників подає пропозиції для
прийняття адміністрацією рішень для встановлення й реалізації політики та системи
регулярних зв’язків роботодавця з організаціями працівників. Організовує і бере участь
у проведенні нарад для обміну інформацією, повідомлень для окремих груп працівників,
масових інформаційних каналів зв’язку (газет, журналів, бюлетенів, об’яв, виставок,
кінофільмів, радіомовлення, телебачення тощо), соціологічних досліджень, а також
періодично збирає пропозиції працівників з питань діяльності підприємства.
Готує інформацію про роботу підприємства і перспективу його розвитку, у тому числі
про умови найму, переведення та звільнення, застосування професійних обов’язків,
які мають бути виконані на роботах або на робочих місцях, можливостях професійного
просування, умов праці, охорони і гігієни праці, запобігання нещасним випадкам та
професійним захворюванням, соціально-побутового обслуговування працівників (медичне
обслуговування, харчування, рішення житлових проблем, відпочинку тощо), соціального
забезпечення, економічного і фінансового стану підприємства.
Бере участь у врегулюванні змін в організації виробництва, нормуванні праці, заробітної
плати, встановленні гарантій, компенсацій і пільг, участі трудового колективу, окремих
груп працівників та їх представників у формуванні, розподіленні й використанні прибутку,
режиму роботи, умов і охорони праці, соціально-побутового обслуговування працівників
підприємства та інших питань, які виникають у процесі підприємницької діяльності.
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Розроблює разом з іншими спеціалістами кошториси витрат в обсязі й на умовах,
обумовлених згодами між представниками працівників і роботодавця, які необхідні для
реалізації колективних договорів. Роз’яснює рішення адміністрації з використанням
консультацій, дискусій, різних форм співробітництва між представниками роботодавця і
працівників. Бере участь у врегулюванні суперечностей під час проведення колективних
переговорів, організації процедур примирення, складанні протоколів розбіжностей, до
яких вносяться сформульовані пропозиції сторін, та їх виконанні. Розроблює методи
розглядання звернень і скарг, оскаржень дій та захисту працівників у разі порушення
правових норм, нанесення збитку або несправедливого ставлення з боку представників
роботодавця.
Під час проведення зборів, мітингів, страйків і пікетів вивчає висунуті вимоги, які ведуть
до розв’язання спірних питань. Консультує роботодавця, представників адміністрації
(керівників підприємства, підрозділів тощо), які уповноважені приймати рішення з
питань колективних та індивідуальних трудових відносин. Розробляє заходи з контролю
виконання колективних договорів.
«Фахівець
3450 Організовує, координує та здійснює в межах своєї компетенції діяльність охоронної
з організації
структури відповідно до чинних нормативно-правових актів. Вдосконалює систему
майнової та
управління та роботу щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у
особистої
охоронних послугах. Організовує використання технічних засобів охорони. Вивчає та
безпеки»
узагальнює позитивний досвід у галузі охоронної діяльності, впроваджує нові форми
та методи охорони власності. Надає консультації юридичним та фізичним особам з
питань майнової та особистої безпеки. Проводить попередній відбір працівників щодо
прийняття на роботу. Бере участь у забезпеченні охоронної структури кваліфікованими
кадрами та їх розстановці за службовими обов’язками. Сприяє підвищенню кваліфікації
охоронних кадрів. Організовує охорону об’єктів, фізичних осіб, вантажів, грошових
коштів, що перевозяться згідно з вимогами чинних нормативних документів. Забезпечує
дотримання працівниками охоронної структури кримінального, адміністративного
та податкового законодавства. Здійснює заходи щодо забезпечення законності й
дисципліни у службовій діяльності працівників, їх особистої безпеки під час виконання
службових обов’язків, організовує взаємодію з правоохоронними органами. Розробляє
місячні графіки несення служби нарядами на закріплених об’єктах. Перевіряє (не менше
одного разу на місяць) наявність, стан захисту і обліку вогнепальної зброї, спеціальних
та індивідуальних засобів захисту, активної оборони та технічних засобів спостереження.
Бере участь у комісійному обстеженні об’єктів, що охороняються, та заводить на них
літерні (накопичувальні) справи. Організовує та особисто контролює несення служби
нарядами охоронної структури, виявляє вразливі місця в технічному укріпленні об’єктів,
що охороняються, вносить пропозиції з усунення виявлених недоліків власнику об’єкта.
Здійснює заходи щодо пошуку нових об’єктів з метою взяття їх під охорону, аналізує
та узагальнює якість охоронних послуг та інформує керівництво, сприяє забезпеченню
юридичних, економічних, інформаційних та інших умов ефективної діяльності
охоронної структури. Аналізує інформацію про діяльність охоронної структури в
цілому та за окремими напрямами роботи. Складає аналітичні довідки, інші документи,
веде службову документацію. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень,
розпоряджень керівництва з питань організації служби. Інформує керівництво про стан
їх виконання.
«Фахівець2446.2 Аналізує стан соціально-побутового обслуговування. Бере участь у розробленні
організатор
програм соціального розвитку трудового колективу підприємства, установи, організації.
соціальноОрганізовує проведення робіт з надання побутових, торгових, транспортних, медичних
побутового
та інших послуг працівникам підприємства за місцем роботи та в місцях їх переважного
обслуговування»
проживання, здійснення соціального страхування працівників. Веде облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, забезпечення місцями в дитячих дошкільних
закладах, оздоровчими та лікувально-санаторними путівками, готує пропозиції з цих
питань роботодавцю або уповноваженому ним органу. Сприяє наданню матеріальної
допомоги працівникам, які її потребують, організації відпочинку та відновленню здоров’я
працівників, зайняттю спортом і туризмом, оздоровленню дітей у спеціалізованих
закладах, організації побуту молодих працівників, багатодітних і неповних сімей, ветеранів
тощо. Визначає потреби та вносить пропозиції щодо організації будівництва
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товарного
ринку»

52

житла і об’єктів соціально-побутового призначення, індивідуального та кооперативного
будівництва. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та розподілу
соціальних фондів підприємства. Забезпечує облік і своєчасне подання звітів про
проведення заходів соціально-побутового обслуговування.
2419.2 Розробляє, погоджує з керівництвом підприємства (установи, організації), запроваджує
та реалізує на практиці систему моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів
у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції та послуг. Визначає
перспективність та ефективність інноваційної, інвестиційної та маркетингової діяльності
у відповідній галузі економіки на підприємстві залежно від їх впливу на якість продукції,
товарів та послуг, відповідність внутрішнім, галузевим, державним та міжнародним
стандартам. Бере участь у створенні нових видів товарів чи продукції на підприємстві,
виведенні їх на внутрішній та зовнішній ринки, нових технологічних процесів. Забезпечує
здійснення класифікації та кодувань товарів, продукції та послуг у частині, що стосується
виробничої сфери. Бере участь у розробленні методичних рекомендацій щодо
регламентації перевірки відповідності виробничих процесів, вироблюваної продукції
внутрішнім, галузевим, державним стандартам та сертифікатам. Забезпечує підготовку
керівних документів, які стосуються класифікації та кодування, сертифікації продукції,
управління процесами її якісного виробництва, підвищення якості вироблюваної продукції.
Організовує вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо реалізації ними проектів,
програм, заходів з підвищення якості продукції. Готує відповіді на запити та звернення
керівних органів, відповідних центральних та регіональних органів виконавчої влади
стосовно ведення роботи щодо управління якістю виробничих процесів, організації
стандартизаційної і сертифікаційної діяльності. Організовує роботу з планування,
розроблення, удосконалення та впровадження систем управління якістю, із створення
стандартів і нормативів якісних показників, з контролю за їх додержанням. Відстежує,
узагальнює та надає керівництву інформацію щодо випуску продукції, якість якої не
відповідає чинним стандартам, нормам та вимогам; наявність випадків погіршення
якості продукції (робіт, послуг), випуску браку; відповідність якості сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що застосовуються у виробництві, чинним
стандартам та технічним умовам. Розробляє та запроваджує на практиці стандарти з
управління якістю продукції. Визначає моделі систем якості для сертифікації на підставі
чинних стандартів. Визначає третю сторону (орган сертифікації) для добровільної
сертифікації продукції та системи якості. Проводить сертифікацію систем якості та
продукції. Контролює виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління якістю
продукції структурними підрозділами, надає їм відповідну інформаційну, організаційну
та методичну допомогу. Організовує аналіз та проведення експертизи документації
продукції, що сертифікується, на відповідність вимогам нормативних документів. Вивчає,
систематизує, узагальнює та розповсюджує серед керівництва, структурних підрозділів
вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі стандартизації, сертифікації та управління
якістю продукції. Обґрунтовує пропозиції щодо вдосконалення систем якості та вносить
рекомендації на розгляд керівництва.
2419.2 Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів. Вивчає
та аналізує становище підприємства або товару на ринку. Комплексно аналізує потреби
споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних
та демографічних факторів на стан ринку. Оцінює конкурентоспроможність товарів
та послуг, розробляє пропозиції щодо підвищення її рівня та оптимізації товарного
асортименту. Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та
послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку. Визначає споживчі, технічні,
експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів, їх відповідність
нормативно-технічній документації, договорам і чинному законодавству. Обирає методи
моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем. Аналізує та обґрунтовує
цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації
торговельних агентств, сприяння продажу товарів. Дає оцінку за результатами проведення
або участі підприємства в ярмарках. Готує періодичні аналітичні огляди про товарні
ринки та позицію підприємства на них. Розробляє короткострокові та довгострокові
прогнози щодо товарної політики підприємства. Організує й планує діяльність з отримання
інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця 1. Закінчення
7.

«Фахівець з
управління
проектами та
програмами
у сфері
матеріального
(нематеріального)
виробництва»

2447.2 Здійснює керівництво проведенням наукових досліджень і розробок проектів та програм
у матеріальній (нематеріальній) сфері згідно із затвердженою методичною програмою та
встановленими термінами виконання. Забезпечує розроблення методичних та робочих
програми щодо проведення наукового дослідження з відповідного проекту в матеріальній
(нематеріальній) сфері. Вирішує питання управління проектом, використовуючи
елементи системного підходу. Аналізує загальні ресурси та етапи виконання проекту
в матеріальній (нематеріальній) сфері. Визначає ресурси, які мають бути задіяні для
реалізації робіт проекту, оцінює вартість цих ресурсів. Узагальнює матеріали досліджень,
керує складанням наукових звітів за етапами робіт та завданням у цілому, підготовкою
до видання наукових праць, які є результатами досліджень та розробок. Подає на
затвердження та захищає розроблені проекти й програми у сфері матеріального
(нематеріального) виробництва. Розробляє плани наукових досліджень та практичні
рекомендації, а також заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи підрозділу.
Керує розробленням рекомендацій щодо запровадження результатів досягнень.
Забезпечує використання виконавцями проектів та програм досягнень вітчизняного і
зарубіжного досвіду щодо наукових досліджень у сфері матеріального (нематеріального)
виробництва. Впроваджує нові інформаційні технології для виконання проектів та програм
в матеріальній (нематеріальній) сфері, а також методів економічного аналізу з метою
обґрунтованого прогнозування соціально-економічних процесів. Забезпечує проведення
експериментів та спостережень за результатами.

Як видно з Таблиці 1, професійні назви «фахівців» містяться не лише у розділі 3, а й у розділі 2 КП, при чому «фахівцям – професіоналам», які діють самостійно, притаманні керівні
функції. Вони організовують роботу, дають
завдання та контролюють (оцінюють) результати діяльності конкретного підрозділу у звітній період. У той же час «фахівці» з розділу 3
КП переважно зайняті підготовкою докуменГалузь
Енергетика
Цінні папери і фондовий
ринок
Аграрне виробництво

Дизайн
Медицина
Інформаційні технології
Управління персоналом

Екологія

Код КП
3113
3113
3411
3411
3411
2213.2
3213
3212
2213.2
3121
3111
3121
2149.2
3411
3423
2412.2
2213.2
2419.2

тації, її перевіркою, виконанням завдань керівництва з координації робіт та певних відповідальних завдань (наприклад, «Фахівець з
організації майнової та особистої безпеки»).
Зауважимо, що в цілому професії «фахівців –
професіоналів» та «фахівців – фахівців» відіграють помітну роль на ринку праці, про що
свідчить відповідний перелік деяких із них
(див. Таблицю 2).
Таблиця 2

Професійна назва роботи
«Фахівець з енергетичного менеджменту»
«Фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж»
«Фахівець з біржових операцій»
«Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів»
«Фахівець з депозитарної діяльності»
«Фахівець з виробництва продукції аквакультури»
«Фахівець з організації та ведення фермерського господарства»
«Фахівець з плодоовочівництва і виноградарства»
«Фахівець з ландшафтного дизайну»
«Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)»
«Фахівець з медичної фізики»
«Фахівець з інформаційних технологій»
«Фахівець (сфера захисту інформації)»
«Фахівець з корпоративного управління»
«Фахівець з найму робочої сили»
«Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)»
«Фахівець з екологічної освіти»
«Фахівець з економічного моделювання екологічних систем»
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Таблиця 2. Закінчення
Туризм та готельний бізнес

Загальноекономічна сфера

3414
3414
3414
2482.2
2482.2
2419.2

«Фахівець з готельного обслуговування»
«Фахівець з розвитку сільського туризму»
«Фахівець з туристичного обслуговування»
«Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)»
«Фахівець із готельної справи»
«Фахівець з ефективності підприємництва»

2442.2

«Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки»

Широке застосування мають й такі професії із
застосуванням терміну «фахівець» як:
— «Фахівець з автотехнічної експертизи» (код
КП — 3139);
— «Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва» (код КП — 3119);
— «Фахівець з перукарського мистецтва та
декоративної косметики» (код КП — 3471);
— «Фахівець з інтерв’ювання (засоби масової
інформації)» (код КП — 3472);
— «Фахівець з бібліотечної справи» (код КП —
3479).
Звісно, час не стоїть на місці, на ринку праці
(іноді всупереч нормативним підходам) з’являються нові назви професій, що повинні обслуговувати сучасні потреби компаній.
Не усі з них наразі представлені у КП, але норми цього стандарту передбачають можливість
розширення чинних (базових) професійних
назв робіт.

Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які
уточнюють місце роботи, виконувані роботи,
сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у
КП чи відповідних законодавчо-правових актах
(Примітка 2 Додатку В до КП).
Наприклад, у рекламній сфері на просторах
мережі Інтернет сьогодні діє такий її підвид як
контекстна реклама. Це один з методів підвищення популярності сайтів серед інтернеткористувачів, а також засіб залучення цільових відвідувачів на сайт. Подібний «вузький»
профіль робіт явно не охоплює зміст діяльності
«Рекламіста» (код КП — 2419.2) та мало під-
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ходить для «Агента рекламного» (код КП —
3429), невід’ємною частиною функцій якого є
«живе» спілкування з партнерами і клієнтами
та відповідна «паперова» робота. Який може
бути вихід у такому випадку? Від базової професійної назви робіт «Фахівець» (код КП —
3439) можна утворити професійну назву роботи у вигляді «Фахівець з контекстної реклами»
(код КП залишиться незмінним — 3439). Зупинимося на цій штатній одиниці і прояснимо
більш детально завдання та обов’язки даного
фахівця. Отже, у своїй діяльності «Фахівець з
контекстної реклами» може здійснювати, серед іншого:
— планування рекламних інтернет-кампаній;
— складання списку ключових слів;
— написання текстів для рекламних оголошень у мережі Інтернет;
— виконання налаштування рекламних кампаній, а також проведення аналізу кампаній для
їх можливого коректування.
Неважко помітити, що для виконання всіх подібних обов’язків «Фахівця з контекстної реклами» необхідно не тільки володіти глибокими
знаннями у сфері просування, а також — трохи
копірайтингом, трохи маркетингом, мати аналітичні здібності. Отже, що можна сказати безпосередньо про те, які знання потрібні спеціалісту
з контекстної реклами для роботи? Перелік
може бути досить великим, наприклад, такий
фахівець повинен знати як:
— краще оптимізувати цільову сторінку для
вибраної рекламної кампанії;
— правильно вибирати ключові слова для рекламних кампаній;
— розраховувати бюджет для рекламних кампаній;
— правильно складати рекламні оголошення;
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— налаштовувати таргетинг рекламних кампаній;
— оцінювати ефективність складених оголошень.
Зрозуміло, що «Фахівець з контекстної реклами» повинен не просто знати відповіді на подібні питання, але також ще й уміти застосовувати свої знання на практиці.
Насамкінець, нагадаємо, що не варто необґрунтовано розширювати базові професійні назви робіт, де застосовується термін «фахівець»:

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

таким діям обов’язково має передувати ретельний аналіз КП щодо наявності професій, які за
змістом своїх кваліфікаційних характеристик
відповідають вимогам роботодавця, й лише за їх
відсутності слід використовувати можливість
розширення назв професій.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Небезпека професійного
вигорання
Багато хто мріє про престижну високооплачувану роботу та вдалу кар’єру, докладаючи максимум зусиль, аби професійно реалізуватися. Але досить часто задоволення від досягнутих результатів супроводжується також негативними відчуттями й приносить зворотний ефект, наслідки від якого можуть стати причиною
розвитку синдрому професійного вигорання. Великі підприємства витрачають
значні кошти на профілактику цього явища у працівників, організовуючи різноманітні комплексні заходи відпочинку для своїх співробітників, аби ті не втомлювалися і зберігали тонус, а отже, й ефективність в роботі. Проте не всі підприємства можуть собі це дозволити з матеріальної точки зору. На жаль, професійне
вигорання стало наразі звичним явищем. Робота з дев’ятої ранку до дев’ятої
вечора, понаднормові й тренінги з підвищення кваліфікації у вихідні і т. д. —
таким стилем життя вже давно нікого не здивуєш. Але наразі спробуємо все ж
таки з’ясувати як в такому ритмі «не згоріти» на роботі?

Визначення терміну «вигорання»
Термін «burnout» (англ. «емоційне вигорання»)
ввів в обіг американський вчений-психіатр Герберт Фрейденберг у 1974 році, що означає стан
знемоги у сукупності з відчуттям власної некорисності, непотрібності. Це одне з основних
визначень вигорання, а загалом існує безліч
визначень цього поняття. Узагальнення цих визначень дозволяє охарактеризувати синдром
вигорання як загальне фізичне і емоційне виснаження, що виникає на тлі стресу, викликаного перевантаженням в професійній взаємодії з
людьми і необхідністю брати участь у вирішенні
їхніх проблем.
Отже, професійне вигорання — це синдром,
що розвивається на тлі хронічного стресу і веде
до виснаження емоційно-енергійних і особистісних ресурсів людини, яка зайнята певною
професійною діяльністю. Професійне вигорання
виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без відповідної «розрядки» або «звільнення» від них. Небезпека вигорання полягає в тому, що це не короткочасний
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епізод, а довготривалий процес «повного згорання». «Вигораюча» людина починає відчувати
почуття невпевненості в собі й незадоволеність
особистим життям. Не знаходячи достатніх підстав для самоповаги і зміцнення позитивної самооцінки, розвитку позитивного ставлення до
власного майбутнього і втрачаючи, таким чином, сенс життя, вона намагається знайти його
через самореалізацію у професійній сфері. Щоденна робота, іноді без перерв та вихідних, з постійним фізичним та психологічним навантаженням, ускладнена напруженими емоційними
контактами веде до життя в стані постійного
стресу, накопиченню його наслідків, виснаження запасу життєвої енергії людини і, як результат, призводить до серйозних фізичних захворювань.

Причини професійного стресу
Вивченням синдрому емоційного вигорання
після Герберта Фрейденберга займалися також
американські психологи Христина Маслач і
Сьюзен Джексон. Згідно з виявленим дослі-
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дженнями, синдром вигорання розглядається
як відповідна реакція на тривалі професійні
стреси, що виникають в міжособистісних комунікаціях.
Зокрема, можна виділити різні види стресів,
що виникають безпосередньо в процесі трудової
діяльності:
 Робочий стрес виникає через причини,
пов’язані з умовами праці, організацією робочого місця тощо;
 Професійний стрес, пов’язаний з самою
професією, родом або видом діяльності;
 Організаційний стрес, що виникає внаслідок негативного впливу на працівника певних
особливостей підприємства.
Психологічна специфіка стресу залежить як
від сильних зовнішніх впливів на людину, так і
від особистісного сенсу її діяльності, оцінки ситуації. Виходячи з цього, і трудова діяльність, і
конкретна виробнича ситуація можуть бути
вагомим приводом для виникнення стресового стану людини. Справжні причини стресу
часто криються в особистісних поглядах самого
суб’єкта трудових відносин, приміром, в його
світогляді, установках, стереотипах сприйняття
тієї чи іншої ситуації, потреби, мотивах і мети.
Таким чином, причини професійного стресу
можна розділити на основні й безпосередні.
Головна або основна причина виникнення
стресу пов’язана з індивідуальними особливостями людини: психологічними, фізіологічними,
професійними. Як наслідок, будь-який аспект
трудової і професійної діяльності може стати
причиною стресу, якщо він розглядається суб’єктом діяльності як той, що переважає його можливості й ресурси. Додаткові фактори життя людини можуть також вплинути на виникнення
або посилення стресу. До цієї категорії можна
віднести зростання безробіття, злочинність,
економічні, політичні, військові кризи — тобто
глобальні чинники, що впливають на стрес, та
особистісні фактори, зокрема, фінансові або
юридичні проблеми, сімейні конфлікти, вікові й
життєві кризи, втрата близьких, зниження працездатності тощо.
Безпосередніми причинами виникнення стресу можуть бути конфлікт з керівництвом, дефі-
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цит часу, складне завдання, проблемні ситуації
в процесі комунікації тощо, наслідком яких є
розвиток психічного напруження та стресу. Найчастіше безпосередні причини пов’язані саме зі
складними завданнями й умовами трудової
діяльності.

Фактори ризику
Психологи проаналізували різні професії й
умови праці та прийшли до висновку про те, що
існує низка факторів, що підвищують ймовірність професійного вигорання в певних видах
діяльності.
Особливо небезпечне таке вигорання на початку свого розвитку, оскільки «вигораючий»
співробітник, як правило, не усвідомлює його
наявність, натомість як відповідні симптоми досить помітні зі сторони. Як і будь-яку хворобу,
вигорання легше попередити, ніж лікувати,
тому важливо звертати увагу на визначення
факторів, що сприяють розвитку цього явища.
 Інтенсивне спілкування з іншими людьми. Це найголовніший фактор ризику. Ті працівники, чию діяльності неможливо уявити без
спілкування, «згорають» швидше за всіх. Кожному необхідна, так би мовити, «своя доза» комунікації, а коли її стає занадто багато протягом
тривалого часу, це виснажує організм в цілому.
Прикладом таких професій можуть бути керівники, вчителі, соціальні працівники, лікарі, бізнесмени, менеджери з продажу, журналісти
тощо.
Шкідливість такої роботи особливо загрозлива для інтровертів, чия потреба у спілкуванні
менша, ніж у інших людей. Вони замкнуті,
скромні й не володіють достатніми можливостями для інтенсивної й тривалої комунікації. Тому
інтровертам треба намагатися зменшити кількість спілкування в своєму житті й обирати відповідну сферу діяльності.
 Трудоголізм. Працьовитість — це дуже гарна якість, яку цінують більшість керівників, але
коли вона переходить у форму патології, залежності від роботи — це називається трудоголізм.
Трудоголіки готові без залишку віддаватися
роботі, відмовляючи собі у вихідних і відпустці,
або відкладаючи їх постійно «на потім». Такі
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працівники часто не знаходять себе в інших сферах життєдіяльності, зосереджуючись лише на
певній роботі, виключаючи тим самим реалізацію в сім’ї, суспільстві, втрачаючи можливість
підвищити і закріпити самооцінку іншим способом. Та одного разу людина через емоційну
залежність й надмірне захоплення роботою
раптом усвідомлює свою недолугість в інших
сферах діяльності, психологічно зломлюється,
відчуває втому, моральне і фізичне виснаження,
що й призводить до повного професійного (а також і особистісного) вигорання.
 Умови роботи. Ненормований робочий
день, напружений графік, робота без перерви і
вихідних. Майже всі дослідження показують
подібні результати — підвищені навантаження
в діяльності та понаднормова робота стимулюють розвиток вигорання. Перерви в роботі
дають позитивний ефект і знижують рівень вигорання, але цей ефект носить тимчасовий характер: рівень вигорання частково підвищується
через три дні після повернення до роботи і повністю відновлюється через три тижні.
Слід звернути увагу і на відрядження — хоча
можливість ділових поїздок виглядає досить
привабливо, та відрядження теж є стресором,
або подразником, бо працівник все одно перебуває на роботі, має певні завдання, обов’язки,
відповідальність, проводить зустрічі, переговори тощо.
 Невідповідність роботи моральним установкам, цінностям та ідеалам. Приміром, для
людини неприпустимим є обман, тому однією з
чеснот є якраз чесність, але займаючи посаду
менеджера із збуту, вона змушена продавати
людям те, що сама не вважає предметом першої
необхідності або ефективності. Але у даного
працівника є план продажів, обов’язки і завдання. Варіантів розвитку подій тут два: або з
такого працівника вийде поганий менеджер
із збуту, який майже нічого не продає, або він
перебуватиме у постійному морально-психологічному конфлікті з собою. І той, і інший
варіант врешті-решт призведе до негативних
наслідків. Саме тому важливо обирати ту сферу
професійної діяльності, яка не суперечитиме вашим переконання та поглядам.
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У співробітників, які відчувають серйозний
внутрішній конфлікт, він досить часто пов’язаний
з невідповідністю збалансованого співвідношення між домашніми обов’язками і вимогами
професійної сфери.
 Гендерні відмінності. Це проявляється при
розгляді окремих складових синдрому професійного вигорання. Встановлено, що чоловіки
більш схильні до цинізму, а ось жінки — до емоційного виснаження. Під час дослідження встановлено, що чоловіки виявилися більш чутливими до впливу стресорів у тих ситуаціях, які
вимагали від них демонстрації суто чоловічих
якостей — таких, як фізичні дані, чоловіча відвага, емоційна стриманість, демонстрація своїх
досягнень в роботі. Між тим жінки виявилися
чутливішими до стресових факторів під час виконання тих обов’язків, які вимагали від них
співпереживання та виховання підлеглих. Це
пов’язано з їхньою емоційністю, м’якістю, схильністю до співчуття і орієнтованістю «на людей».
При чому зовсім неважливо, якою сферою
діяльності займається жінка.
 Страх втратити своє робоче місце, невизначеність. Один з потужних чинників, що
сприяє виникненню невпевненості в своєму
професіоналізмі. Відчуття невизначеності (чи
двозначності) своєї ролі на підприємстві виникає в тих випадках, коли працівник не цілком
усвідомлює мету своєї роботи: він або не розуміє, чого від нього очікує керівництво, або не
може визначитися з обсягом роботи й відповідальністю за її виконання. Найчастіше невизначеність відчувається внаслідок того, що керівник не роз’яснив співробітникові функціональні
обов’язки та його роль у виконанні спільних завдань. Невизначеність ролі працівника тягне за
собою пригнічений настрій, занижену самооцінку, невдоволення життям, зниження мотивації до праці.
Останнім часом для багатьох людей страх
втратити роботу став дуже відчутним. Сюди відносять і світову кризу, і вітчизняні проблеми в
економічній, соціальній та воєнній сферах. У такій ситуації стрес неминучий. Емоції, які часто
супроводжують страх втратити роботу — це
гнів, безсилля, відчай, пригнічення від поразки,
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розчарування. Вони можуть на якийсь час знизити здатність людини аналізувати ситуацію та
приймати адекватні рішення.
 Нечіткий розподіл функцій в колективі.
Погодьтеся, що робота може здатися жахливою,
якщо одні й ті ж обов’язки виконують лише кілька співробітників, а якусь необхідну функцію —
взагалі ніхто. І всі разом відповідають перед
кількома керівниками, кожен з яких має свою
думку про поставлені перед відділом завдання.
Це веде до неузгодженості дій і конкуренції всередині колективу, в результаті чого страждає і
ефективність спільної діяльності, і члени колективу зокрема.
Рольовий конфлікт може виникнути там, де
співробітник стикається з конфліктними умовами праці. Нерідко його змушують виконувати
роботу, яка не входить до його обов’язків. Серед
менеджерів широко відома така задача: розсудити чи примирити агресивно налаштовані
групи співробітників, які по-різному вбачають
шляхи вирішення завдання або вимагають
справедливості. Від рольових конфліктів більше страждають люди з підвищеною збудливістю.
 Відповідальність за інших. Відповідальність — ще один суттєвий фактор стресу. Будьякому підприємству завжди притаманні два
типи відповідальності: за людей і за матеріальну
частину (бюджет, обладнання тощо). Відповідальність за інших завжди вважалася найбільшою ознакою виникнення стресу. Той, хто несе
відповідальність за інших, зобов’язаний проводити з ними багато часу, вести наради, відповідати за терміни і якість виконання завдань.
 Страх вимушеної бездіяльності. У деяких
людей вимушена бездіяльність (або простій в
роботі) викликають тривогу, занепокоєння, роздратування. Цілком можливо, що в них зароджується почуття провини, якщо вони проводять
час бездіяльно чи непродуктивно. Вони можуть
створювати видимість «постійного руху», оскільки припускають, що оточуючі захоплюються
їхньою активною діяльністю. Якщо жити в замкнутому робочому циклі, не залишається часу
й енергії на відновлення витрачених ні на що
сил. Це може привести до виснаження, хроніч-
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ної втоми, а в подальшому — емоційного та професійного вигорання.
 Незвична ситуація з високими вимогами.
Коли людина потрапляє в такі умови, вона гостріше переживає стрес і швидше «згорає». Прикладом такої ситуації може бути підвищення
за посадою жінок передпенсійного віку. Наприклад, жінка працювала на підприємстві
бухгалтером і була підвищена до головного
бухгалтера. Її переводять до головного офісу, де
в топ-менеджерах переважно молодь, використовуються передові технології, приміром, інтернет-, скайп-конференції тощо. Звісно, не будьяка жінка літнього віку здатна адаптуватися до
таких змін, особливо зважаючи на те, що вона
ще й несе величезну відповідальність, виконуючи обов’язки головного бухгалтера. Все це може
призвести до того, що вже через півроку жінка
відчує знесилення й негативні відчуття до своєї
діяльності й захоче якнайшвидше вийти на пенсію.

Наслідки для підприємства
Як правило, виснажений та незадоволений
топ-менеджер починає припускатися серйозних
помилок і підприємство змушене або звільнити
його, або перевести на іншу, менш відповідальну посаду. При цьому підприємство відносно
легко може пережити звільнення менеджерів,
яких потрібно постійно підштовхувати, контролювати виконання ними поставлених завдань. Але зовсім іншими будуть наслідки звільнення тих менеджерів, які націлені на тривалу
перспективу і на основі чітких договірних умов
виконують свою роботу, не чекаючи подальших
стимулів. Для них ключовим є результат, а не
винагорода, яка, можливо, й буде їм виплачена
за результат. Вони працюють так, як працюють,
тому що це «їхня справа» (до речі, перевірка
наявності такої установки до роботи — найважливіше завдання підбору топ-менеджменту).
Чи окупається для підприємства практика
надмірного спонукання працівників до виробничих досягнень, яких вони не досягли б без
додаткового стимулу? Звісно, що ні. Як ми вже
зазначали, ніхто не може ігнорувати протягом тривалого часу почуття внутрішнього
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дисбалансу, відсутність рівноваги. Постійне
стимулювання призводить до надмірного подразнення, а стомлююче марнолюбне прагнення до перевиконання плану — до відчутного зниження працездатності й навіть довго тривалих захворювань.

Як розпізнати синдром
професійного вигорання
Існує декілька симптомів, кожен з яких сам по
собі не свідчить про ознаки небезпеки вигорання, проте якщо кілька з них проявляється одночасно в одного працівника, керівництву не слід
їх ігнорувати. На які ж зміни в поведінці, реакціях та діях варто звертати увагу, розглянемо
далі.
 Зміни в поведінці працівника, який обіймав певну посаду.
Співробітник дуже часто перевіряє час, він не
приходить або ж відкладає зустрічі з потенційними клієнтами підприємства, часто спізнюється
на роботу, втрачає здатність творчо мислити,
ладнати робочі конфлікти й вирішувати проблеми. Також працівник може працювати старанніше і набагато довше, ніж того вимагає робочий
час, водночас його ефективність праці не підвищується або ж взагалі знижується. Співробітник
усамітнюється та уникає спілкування з колегами, збільшує вживання речовин, які змінюють
настрій (кава, спиртні напої, сигарети), а також
втрачає здатність задовольняти свої потреби у
відновленні здоров’я.
 Трансформації в почуттях.
Серед таких трансформацій можна відзначити втрату почуття гумору, хронічне відчуття невдачі й самозвинувачення. Співробітник дуже
часто відчуває гнів та образу, він злиться, що
проявляється як вдома, так і на робочому місці,
виникає відчуття байдужості, постійне прагнення зняти стрес.
 Зміни в мисленні.
Працівник весь час намагається залишити
своє робоче місце, він не може сконцентруватися на робочому процесі, спостерігається посилення недовіри до інших співробітників колективу, а також до керівництва підприємства.
Він стурбований власними проблемами в робо-
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чий час, а до колег та клієнтів підприємства виникає цинічне і недовірливе ставлення.
 Зміни стану здоров’я.
Такі співробітники дуже часто страждають від
безсоння або ж, навпаки, в них яскраво виражена сонливість, яку можна спостерігати і на робочому місці, а також постійне відчуття виснаження, прискорення порушень психічного здоров’я,
схильність до інфекційних захворювань. Жертвою синдрому професійного вигорання може
бути будь-який співробітник будь-якого підприємства. І розпочавшись з однієї людини, синдром вигорання може, як інфекційна хвороба,
охопити цілий відділ, або ж все підприємство.
Це пов’язано з тим, що працівники, схильне до
стресових станів, стають песимістами, циніками, у них проявляється сильне негативне сприйняття і оцінка ситуації. Перебуваючи в процесі
професійної діяльності у постійній взаємодії з
людьми, які знаходяться під впливом тих же
стресорів, вони сприяють розвитку в них тих самих симптомів вигорання. У цьому полягає
основна проблема і небезпека синдрому.
 Індивідуальна чутливість до стресу.
Кожна людина має свій «поріг чутливості до
стресу» — той рівень напруженості, при якому
ефективність діяльності підвищується (тобто
настає так званий «еустрес» або «позитивний
(хороший) стрес», а також критичний поріг виснаження, коли ефективність діяльності знижується (настає навпаки «дистрес»). Щоб зрозуміти, де проходять ці межі між, так би мовити,
«корисним» і «шкідливим» напруженням, необхідно прислухатися до своїх відчуттів, максимально довіряти своєму організмові, а також
інтуїції.
Вище ми часто згадуємо про стрес, тож зазначимо, що загалом виділяють три стадії розвитку стресу:
 Перша стадія. Її початок знаменується
згладжуванням почуттів і емоцій: їх стає менше,
вони ніби притупляються. Переживання втрачають свою значущість, позитивні емоції зникають в нікуди. Не можна сказати, що життя не
ладиться, але стає нудно і порожньо на душі.
Відносини з іншими членами як колективу, так і
родини, стають відстороненими, з’являється
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бажання, аби вас залишили в спокої. Ви частіше
відчуваєте незадоволеність від своєї діяльності,
а тривога поступово стає вашим супутником.
При чому тривога зачіпає всі сфери життя, а не
лише професійну діяльність.
 Друга стадія. На роботі виникають різні
непорозуміння з колегами, і ви періодично зневажливо висловлюєтеся на їх адресу, особливо
що стосується їхньої професійної діяльності.
Після цього неприязнь до людей зростає і проявляється в спілкуванні з клієнтами: спочатку у
вигляді простої антипатії, а потім і у відвертих
спалахах роздратування. Таким чином, в організмі професіонала спрацьовує інстинкт самозбереження, який прагне вберегти його від спілкування, що перевищує безпечний рівень.
 Третя стадія. На цій стадії притупляються
уявлення про основні життєві цінності, з’являється небезпечна байдужість до всього — до
професійної діяльності й до власного життя
також. Ви можете за звичкою зберігати свою
респектабельність, але в глибині душі повністю
зникає інтерес до всього і найголовніше відсутнє прагнення працювати. По суті, настає повна
байдужість і апатія — це вже є піком синдрому
професійного вигорання, наслідки якого можуть
бути жахливим (навіть летальні випадки).

Показники вигорання
цілого підприємства
Дуже часто цілі підприємства внаслідок помилок керівного складу піддаються вигоранню.
Більшість співробітників відчувають емоційне
виснаження, відбувається знеособлення співробітників, у колективі панує песимістичний настрій та спостерігається безініціативність.
Причинами такого стану справ є:
— неузгоджені дії керівництва, які викликають розбіжності в тактичному і стратегічному
планах;
— наділення повноваженнями тих співробітників, які не користуються повагою і авторитетом у колективі;
— відсутність чіткої системи стимулювання і
мотивації персоналу (або її неефективність);
— не сформульовані функціональні обов’язки
співробітників (часто ані співробітник, ані його
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безпосередній керівник не розуміють, що входить в обов’язки конкретного працівника);
— необ’єктивна оцінка праці співробітників.
Неефективна робота одного працівника здатна негативно вплинути на весь колектив. Так,
приміром, професійне вигорання педагога з часом позначиться на дітях, далі почнуться проблеми з їх батьками, а потім лихоманитиме
увесь педагогічний колектив.
Своєрідним показником професійного вигорання підприємства в цілому можуть бути
наступні фактори:
— висока плинність кадрів (часта зміна персоналу);
— масове зростання у колективі почуття незадоволеності від роботи;
— особисте задоволення від окремих аспектів
роботи (окремих виконавців) вище, ніж задоволеність роботою підприємства в цілому;
— масове зниження ефективності діяльності,
формальний підхід до виконання роботи, прогресуюче падіння ініціативи;
— наявність симптомів «режиму залежності», які виявляються у вигляді гніву на керівництво, а також в прояві безпорадності й безнадійності;
— часті прояви у колективі негативу щодо
стану підприємства на ринку;
— ознаки недостатньої взаємоузгодженості
та співпраці серед персоналу;
— розвиток критичного ставлення до колег;
— антагоністичний груповий процес і наявність угруповань;
— пошук одного винуватця всіх проблем підприємства.
На підприємстві, що схильне до вигорання,
руйнується система ділових і особистісних відносин; формується негативна установка працівників по відношенню до керівництва, колег,
підприємства в цілому; робота перестає приносити задоволення й виконується формально,
без виявлення ініціативи.
Якщо симптоми вигорання виявляються на
рівні цілого підприємства, вони неодмінно будуть присутні й у окремих осіб. У зв’язку з цим
важливо відзначити, що всі перераховані симптоми є ознаками фрустрації загальної системи
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потреб людини, починаючи від потреби в безпеці й закінчуючи потребами в самоповазі та
самореалізації.
Фрустрація потреби означає, з одного боку,
наявність вираженої мотивації до її задоволення, з іншого — наявність перешкод (фізичних,
психологічних, соціальних) у досягненні зазначених потреб.
Якщо ви хочете дізнатися, чи є у вас особисто,
або в когось з ваших співробітників загроза професійного вигорання, можна пройти тест на
діагностику вигорання, в якому застосовується
три шкали: емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень (див. Додаток).

Знешкодження стресорів
та профілактичні заходи
Поліпшити своє життя можна тільки через
зміну ставлення до нього, через сприйняття
його як найціннішого дару, через вміння радіти
кожному дню, хвилині, миті, враженню. Негаразди, побутові та робочі суперечності — це
норма життя. Вони не повинні займати в нашій
свідомості більше місця, ніж того варті.
Процеси, що виражаються зовні в симптомах
професійного вигорання, дають можливість
зрозуміти, що саме з нами відбувається і, виходячи з цього, вирішити, що робити далі — можливо змінити професію або намагатися скоригувати прояв синдрому вигорання. А своєчасно
вжиті профілактичні кроки можуть запобігти,
послабити або й зовсім виключити його виникнення.
Проте, якщо синдром професійного вигорання вже почався, то слід якнайшвидше знешкодити його причину і зупинити цей руйнівний процес. Звісно, насамперед необхідно розпізнати та
усвідомити наявність проблеми. Перший крок в
контролі за процесом вигорання — узяти на
себе відповідальність за своє власне переживання стресу і потім зобов’язати себе змінюватися.
1. Первинна оцінка стресу.
Якщо ви відчуваєте себе погано, то спершу
треба розібратися, з яким видом стресу ви зіткнулися — з його біологічним або психологічним
різновидом. Якщо основна причина стресу —
фізична, хімічний або біологічний вплив на ор-
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ганізм, а ваша психіка знаходиться в нормальному стані — це одна ситуація. Якщо ж причина
стресу криється у вашому ставленні до події, яку
не можна назвати шкідливою для організму, то
комплекс заходів буде іншим. Щоб відрізнити ці
ситуації, потрібно запитати себе: «Чи завдає
стресор явну шкоду моєму організму?». Тому,
якщо ви відчули себе недобре в ситуації, коли
реальної та швидкоплинної загрози вашому
життю або здоров’ю немає, тоді ви зіткнулися
з психологічним стресом. Інша його ознака —
наявність явно виражених негативних емоцій:
страху, тривоги, туги, ревнощів, заздрощів
тощо. Також ознакою психологічного стресу є
його розмиті часові межі (минуле, далеке майбутнє, невизначений час).
Щораніше ви візьметеся за приборкання психологічного стресу, тим вищі шанси, що ви впораєтеся з ним досить швидко й з найменшими
втратами. Якщо ви не зупинили стрес на початку його зародження, то він заволодіє усією вашою свідомістю. Тому дуже важливо навчитися
своєчасно розпізнавати стрес і вживати заходів,
аби дати йому відсіч.
2. Визначення структури стресора.
При визначенні структури стресу можна використовувати більш деталізовану схему оцінки стресу. Різні стреси вимагають різних методів опрацювання, тому при перших симптомах
стресу важливо правильно визначити, з чим
ми зіткнулися, — це дасть можливість обрати
максимально ефективну стратегію подолання
стресу.
Перш за все, потрібно виділити подразники,
оцінивши те, наскільки ми володіємо ситуацією.
На якісь події ми можемо впливати безпосередньо, а на якісь маємо лише частковий вплив, а в
деяких випадках взагалі не можемо контролювати ситуацію.
Наприклад, якщо восени нас турбує холод в
квартирі, а опалювальний сезон ще не почався, у
нас є безліч способів уникнути цього стресу. Найпростіший — тепліше одягнутися або ввімкнути
електрообігрівач, або, якщо є така можливість,
можна взяти відпустку й полетіти в теплі краї.
До стресорів, на які нам важко впливати безпосередньо (що, втім, не виключає можливості
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впливу як такого), можна віднести хвороби
або взаємини з друзями. З одного боку, власне
здоров’я — це результат нашої турботи про нього: харчування, режим дня, фізкультура і т.д.,
але, з іншого боку, здоров’я залежить від екології, а також цілком «самостійних» бацил і вірусів,
які нам непідвладні. Так само і з людськими відносинами. З одного боку, ми своїми доброзичливими і конструктивними діями можемо створити хороші стосунки з людьми, які поряд з
нами, і в той же час невідомо, чи не зустрінуться
серед них люди, з якими взагалі складно налагодити нормальний контакт.
Третя група факторів середовища фактично
непідвладна нам. Це паспортний вік, стать, погодні умови, рівень цін, зарплат і пенсій, звички
та характери інших людей. Тут залишається
тільки прийняти ситуацію як даність і перестати
перейматися з цього приводу.
Другий спосіб поділу стресорів заснований на
локалізації проблеми: вона може носити дійсно
об’єктивний характер і перебувати поза нами, а
може бути плодом нашої свідомості. У звичній
нам реальності всі фактори стресу можна вибудувати по лінійці: на одному кінці її виявляться
вигадані нами проблеми, а на іншому — проблеми реальні, незалежні від нашої свідомості.
Найчастіше реальні проблеми існують в короткому відрізку теперішнього часу, а «віртуальні» — в минулому або майбутньому.
Наприклад, сидячи на роботі, ви турбуєтеся з
приводу того, чи замкнули двері в квартиру,
коли виходили з дому. Швидше за все, це надумана проблема, оскільки більшість людей замикають вхідні двері, не фіксуючи на цьому свою
увагу. Таким же стресором можуть бути думки
про те, що ви не вимкнули праску, газ і т.д..
У психології це називається «синдром нав’язливих станів». Свідомість народжує думки і образи, які не мають ніякого відношення до реальності, але впливають на стан та поведінку
людини. Прикладом реального подразника може
бути водіння автомобіля по слизькій дорозі.
Таким чином, зіткнувшись зі стресом, насамперед необхідно визначити, що це — об’єктивна
ситуація або власні страхи? Чи можете ви впливати на стресор або ж він знаходиться поза ва-
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шою компетенцією? Після цього необхідно обрати відповідний спосіб реагування.
Наприклад, якщо ми визначаємо ситуацію як
об’єктивну і вважаємо, що на подію можна вплинути, нам слід зробити конструктивні дії, щоб
змінити ситуацію.
Якщо ваша проблема не може бути вирішена
і не можна зменшити її значимість, сприймайте
ситуацію як даність і постарайтеся спокійно
реагувати на неї. Таке ставлення до проблеми
допоможе заспокоїтися і направити свою енергію не на позбавлення від неї (що буває вже
неможливо), а на її повноцінне проживання.
3. Позитивне мислення в стресовій ситуації.
Досвід показує, що позитивне мислення (пошук в житті хороших сторін) допомагає знаходити вихід в найбезнадійніших ситуаціях. Адже
якщо вірити, що рішення знайдеться, то це означає, що ви його шукаєте, а значить — обов’язково
знайдете. А якщо ви з самого початку приміряєте на себе роль песиміста і визнаєте безвихідь, то закриті двері здаються вам замкненими,
і ви навіть не спробуєте їх відчинити. Позитивне
мислення допомагає нам долати проблеми, що
виникають в процесі спілкування. Якщо ви поставилися до людини доброзичливо, вона, як
правило, відповість тим же. Кожна людина чутлива до позитивної оцінки, поваги, визнання її
цінності та значущості.
Ми не можемо знати заздалегідь, як в майбутньому відгукнуться наші перемоги і поразки.
Часто саме програш відкриває нам очі на власні
недоліки і додає енергії для вдосконалення.
Якщо вам здається, що ви зазнали невдачі, то,
можливо, тепер ви по-новому подивитеся на
своє становище, на свої цілі, і перед вами відкриються більші й цікавіші можливості.
Не виключено, що в майбутньому ви подякуєте
долі за те, що вона привела вас до сьогоднішньої
невдачі, що вона не дала вам піти хибним шляхом
легкого успіху. Як каже німецьке прислів’я, життя
ніколи не закриває одні двері, допоки не відкриє
інші.
Також потрібно вчитися боротися з негативними емоціями. Якщо немає можливості відповісти кривдникові, потрібно виплеснути негативну енергію на папір (розмалювати, порвати,
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пом’яти тощо). Для чого це потрібно? Тому що
емоції (будь-які) нікуди не діваються, вони залишаються всередині нас — ми можемо або заховати їх глибше (тобто «проковтнути образу»)
або виплеснути їх назовні (частіше зриваємося
на близьких).
4. Плануйте свій день.
На роботі потрібно визначити пріоритети і
правильно розрахувати свої сили. Постійна праця в режимі авралу в підсумку призведе до вигорання. Робочий день потрібно починати з виділення хоча б 15 – 20 хвилин для аналізу своєї
діяльності, планування, розстановки пріоритетів. Більшості людей тільки здається, що їх день
розписаний щохвилинно і в них немає вільного
часу — насправді їм часто не вистачає впорядкованості. Левову частку нашого часу з’їдає не корисна діяльність, а безцільна біганина.
5. Не забувайте про відпочинок і сон.
Синдром вигорання — це, в першу чергу, втома від тривалої роботи у посиленому режимі.
Організм витрачає усі свої запаси, і емоційні, і
фізичні, в результаті у людини не залишається
сил більше ні на що. Тому профілактикою синдрому емоційного вигорання, насамперед, буде
хороший відпочинок. Можна регулярно проводити вихідні на природі, а відпустку — в подорожі. Також добре допомагають при перших
симптомах синдрому вигорання психологічні
тренінги, різні розслабляючі методики (релаксація, йога тощо). Потрібно розвиватися на особистісному рівні — читати цікаві книги, дізнаватися нове, шукати сфери для застосування
своєї майстерності. Слід вести здоровий спосіб
життя та позбавлятися від постійного відчуття
провини. Необхідно досягати поставленого результату і цінувати кожне нове досягнення, використовуючи його як привід для позитивних
емоцій.
Навчіться відсторонюватися від проблем. Не
беріть роботу додому, не мучте себе гнітючими
думками про майбутні доповіді, наради. Нехай у
вас буде свій острівець безпеки, місце, де ви будете думати тільки про хороше.
Ніколи не вирішуйте свої проблеми за рахунок сну. Безсоння, чим би воно не було викликане — свідомим рішенням, перезбудженням або
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якимось нездужанням, — призводить до денної
сонливості, уповільнення всіх дій і реакцій.
Також існують речі, яких категорично не
можна робити при вигоранні, зокрема:
— не приховуйте свої почуття — навпаки,
проявляйте емоції;
— не уникайте розмови про те, що трапилося, давайте можливість вашим близьким людям висловити свій погляд на ситуацію;
— не дозволяйте почуттю сорому зупиняти
вас, коли інші надають вам шанс говорити або
пропонують допомогу;
— не чекайте, що важкі стани, характерні для
вигорання, минуть самі собою — якщо не вживати належних заходів, вони не зникнуть, а
лише посиляться;
— не обмежуйте себе у часі для сну, відпочинку та роздумів — намагайтеся зберігати нормальний розпорядок вашого життя, наскільки
це можливо;
— не соромтеся висловлювати свої бажання,
говоріть про них прямо, ясно і чітко тим людям,
які мають якесь відношення до їх здійснення
(залежно від сфери бажання — рідним, друзям
та колегам на роботі).

Поради керівнику
І, насамкінець, надамо декілька простих,
але важливих порад керівникові, який хоче,
аби синдром професійного вигорання не торкнувся його підлеглих:
— створіть атмосферу, в якій кожен співробітник відчуватиме свою необхідність на робочому місці;
— приберіть тотальний контроль з боку керівника середньої ланки, який заважає професійному зростанню, прояву ініціативи і самостійності працівників;
— не допускайте конкуренції між співробітниками, що викликає розлад у колективі, й
неузгодженості дій — без подібного дискомфорту робота буде набагато результативнішою;
— чітко сформулюйте посадові інструкції та
визначте коло функціональних обов’язків працівників;
— об’єктивно оцінюйте внесок кожного співробітника у загальну справу;
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— за можливості, обладнайте окрему кімнату
для зняття стресу (зі спортивним інвентарем
або музикою для релаксації тощо);
— якщо на вашому підприємстві панує політика «роз’єднуй і володарюй» — змініть її на
«об’єднуй і володарюй».

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Пам’ятайте, що у колективі зі сприятливим
кліматом продуктивність праці завжди вище,
аніж в недоброзичливому і напруженому.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом

Додаток

Діагностика вигорання
Для проходження тесту зафіксуйте, як часто ви відчуваєте почуття, перераховані нижче
в опитувальнику (зручніше буде на бланку для відповідей відзначити по кожному пункту
варіант відповіді: «ніколи», «дуже рідко», «іноді», «часто»,«дуже часто», «кожен день»).
Запитання:
1. Я відчуваю себе емоційно спустошеним.
2. Після роботи я відчуваю себе, як вичавлений лимон.
3. Вранці я відчуваю втому і небажання йти на роботу.
4. Я добре розумію, що відчувають мої підлеглі, колеги, і намагаюся враховувати це в
інтересах справи.
5. Я відчуваю, що спілкуюся з деякими підлеглими і колегами як з предметами (без теплоти і співчуття до них).
6. Після роботи на деякий час хочеться усамітнитися від усіх і усього.
7. Я вмію знаходити правильне рішення в конфліктних ситуаціях, що виникають під час
спілкування з колегами.
8. Я відчуваю пригніченість і апатію.
9. Я впевнений, що моя робота потрібна людям.
10. Останнім часом я став більш черствим по відношенню до тих, з ким працюю.
11. Я помічаю, що моя робота робить мене жорстоким.
12. У мене багато планів на майбутнє і я вірю в їх здійснення.
13. Моя робота все більше мене розчаровує.
14. Мені здається, що я занадто багато працюю.
15. Буває, коли мені дійсно байдуже те, що відбувається з моїми підлеглими і колегами.
16. Мені хочеться усамітнитися і відпочити від усього і всіх.
17. Я легко можу створити атмосферу доброзичливості та співпраці в колективі.
18. Під час роботи я відчуваю приємне пожвавлення.
19. Завдяки роботі мені спадає думка, що я вже зробив у житті багато дійсно цінного.
20. Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до того, що радувало мене в роботі.
21. На роботі я спокійно можу впоратися з емоційними проблемами.
22. Останнім часом мені здається, що колеги і підлеглі частіше перекладають на мене
вантаж своїх проблем і обов’язків.
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Додаток. Закінчення
Бланк для відповідей
Номер
запитання

Ніколи
(0 балів)

Дуже рідко
(1 бал)

Варіанти відповідей
Іноді
Часто
(3 бали)
(4 бали)

Дуже часто Кожен день
(5 балів)
(6 балів)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Обробка та інтерпретація результатів
Опитувальник має три шкали:
— «емоційне виснаження» (9 тверджень);
— «деперсоналізація» (5 тверджень);
— «редукція особистих досягнень» (8 тверджень).
Варіанти відповідей оцінюються наступним чином:
«ніколи» — 0 балів;
«дуже рідко» — 1 бал;
«іноді» — 3 бали;
«часто» — 4 бали;
«дуже часто» — 5 балів;
«кожен день» — 6 балів.
Ключ до тесту (перераховуються шкали і відповідні їм пункти опитувальника):
«Емоційне виснаження» (стан, при якому зовнішні та внутрішні вимоги переважають над
ресурсами людини, характеризується зниженим емоційним фоном, байдужістю) — відповіді по пунктах 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 (максимальна сума балів — 54).
«Деперсоналізація» (стан відчуження від самого себе, неадекватне сприймання людиною
свого «Я», також характеризується деформацією стосунків з іншими людьми) — відповіді
по пунктах 5, 10, 11, 15, 22 (максимальна сума балів — 30).
«Редукція особистих досягнень» (негативне оцінювання себе та своїх професійних досягнень, нівелюванні особистої гідності, обмеження своїх можливостей) — відповіді по
пунктах 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 (максимальна сума балів — 48).
Чим більша сума балів за кожною шкалою окремо, тим більше у обстеженого виражені
різні сторони «вигорання». Про тяжкість «вигорання» можна говорити за сумою балів усіх
шкал.
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. М. Раскової, 11, корп. А, м. Київ, 02660 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте
на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Чи повинна працівниця, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами, одразу після закінчення цієї відпустки писати заяву про надання
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та чи
можна оформити таку відпустку до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами?
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається винятково за бажанням працівника.
Відповідно до ч. 1 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.
Таким чином, законодавством не передбачено можливості надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до закінчення відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами.
І це зрозуміло, оскільки підставою для надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами є
виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, тобто ця відпустка починається
з дня, з якого відкрито листок непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами, а закінчується
днем, зазначеним у графі «Стати до роботи» цього листка.
Більше того, якщо жінка вирішила приєднати
невикористану частину щорічної відпустки до
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, роботодавець зобов’язаний за заявою жінки видати наказ (розпорядження) про надання їй
щорічної відпустки й у такому разі наказ (розпорядження) про надання жінці відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку має бути видано лише після закінчення невикористаної частини щорічної відпустки.
Порядок надання матері (або іншим особам,
які фактично доглядатимуть за дитиною), відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку встановлено у ст. 181 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
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та ст. 18 і ст. 20 Закону № 504, де передбачено,
що для оформлення такої відпустки мати дитини має подати відповідну письмову заяву на
ім’я роботодавця. Зверніть увагу, що надання
відпустки для догляду за дитиною на відміну
від відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами оформляється наказом — це пов’язано з
тим, що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається за медичним висновком, а
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — за бажанням працівниці.
Серед передбачених законодавством гарантій для жінок, які перебувають у трудових відносинах і мають дітей віком до трьох років, є
право вибору — ставати до виконання своїх трудових обов’язків одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами чи скористатися своїм правом на відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Крім того, як зазначалося, одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами жінка може взяти невикористану щорічну
відпустку. Від обраного варіанта залежить дотримання встановленого законом порядку звільнення працівника, прийнятого на роботу для
заміщення тимчасово вільної посади. Оскільки
такого працівника прийнято на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами основної
працівниці, він підлягає звільненню в останній
день напередодні її виходу на роботу, якщо вона
вирішить скористатися своїм правом на відпустку для догляду за дитиною пізніше.
Якщо основна працівниця вирішить взяти
відпустку для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то
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заяву про надання такої відпустки вона може
подати й під час відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами, що дасть змогу роботодавцеві видати наказ про продовження строку договору з
тимчасовим працівником (на підставі його заяви) на час перебування основної працівниці у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. У такому разі не потрібно
припиняти дію трудового договору з тимчасовим працівником в день закінчення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами основної працівниці.
Водночас, на практиці частіше застосовують
інший порядок, за яким трудовий договір, укладений з тимчасовим працівником, прийнятим
на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, припиняється у зв’язку із закінченням
строку (п. 2 ст. 36 КЗпП) і укладається новий
строковий договір на час відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку

основного працівника до дня фактичного виходу його з відпустки. При цьому згідно з ч. 2
ст. 391 КЗпП трудові договори, переукладені у
випадках, передбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП (коли
трудові відносини не можуть бути встановлені
на невизначений строк з урахуванням умов
виконуваної роботи, для виконання якої вже
прийнято постійного працівника, який впродовж певного періоду не може виконувати свої
трудові функції), не вважаються укладеними на
невизначений строк.
Отже, якщо працівниця, яка перебуває у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами,
вирішила одразу після неї оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, вона повинна подати відповідну заяву на ім’я роботодавця або уповноваженого ним органу принаймні за день до
початку відпустки для догляду за дитиною
(або раніше).

Наш працівник вступив до аспірантури, але там його змусили звільнитися з
роботи, посилаючись на лист Мінмолодьспорту № 10/4-107, й принести їм трудову книжку, аби зробити там відповідний запис. З того часу він у нас працює за
сумісництвом на 0,5 ставки, але хоче повернутися як на основну роботу (на повну
ставку) й директор згоден прийняти його назад. Підкажіть, як тепер у трудовій
книжці зробити запис про прийняття на роботу (адже там є запис про вступ до
аспірантури, а про закінчення — нема, оскільки працівник ще навчається)?
Дійте за звичайною схемою — у графі 3
трудової книжки зазначайте як заголовок повну назву підприємства, далі вносьте запис
про прийняття на роботу.
Одразу зауважимо, що останнім часом дуже
засмучує велика кількість запитань та скарг від
наших читачів, які стосуються саме намагань «відібрати» в аспірантів та докторантів трудові книжки й заборонити їм працювати на основній роботі. При цьому досить часто посилаються cаме на
лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України (далі — Мінмолодьспорту) від 27 лютого
2012 р. № 10/4-107, де зазначено, що аспіранти
мають право на роботу за сумісництвом, тривалість якої не може перевищувати чотирьох годин
на день і повного робочого дня у вихідний день.
З огляду на викладене та відповідаючи на запитання, зазначимо наступне.
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1. Аспірантура не вправі вимагати надання
аспірантами трудових книжок (а тим паче —
звільнення з роботи): перелік документів, які
мають подавати вступники до аспірантури, не
містить жодної вказівки щодо подання ними
трудової книжки. Вашому працівникові не потрібно було звільнятися з роботи, а запис про
навчання в аспірантурі слід було внести після
її закінчення — але якщо вже так сталося, що
запис про зарахування внесений, це жодним
чином не перешкоджає працевлаштуванню та
внесенню запису про прийняття на роботу.
2. Лист Мінмолодьспорту не є нормативним актом і має лише рекомендаційний характер — тобто висловлює свою власну думку,
проте не може вимагати дотримання своєї позиції іншими (лист — це не наказ чи розпорядження). Більше того, у згаданому листі наведе-
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но просто невдале трактування законодавства — у п. 15 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України
(далі — КМУ) від 1 березня 1999 р. № 309 (далі —
Положення № 309), на який є посилання у листі,
дійсно міститься вказівка щодо права аспірантів
на роботу за сумісництвом, але, водночас, відсутня заборона працювати за основним місцем
роботи (звісно, її і не може бути, оскільки ст. 43
Конституції України (Основного Закону України) гарантує кожному право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується). До речі, вищезгадане Положення № 309 вже частково втратило чинність (деякий час воно ще діятиме для тих, хто вступив до
аспірантури до 19 квітня 2016 року, але з 1 січня
2019 року втратить чинність остаточно) внаслідок прийняття нової постанови КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 (нею затверджено Порядок
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)), де взагалі
не має жодної згадки про право чи заборону аспірантів на працю як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
Також відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону
України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.
№ 1556-VII, особи, які навчаються у вищих навчальних закладах (тобто і студенти, і аспіран-

ти, і докторанти) мають право на трудову діяльність у позанавчальний час. Єдина вимога
законодавства — аби робота не заважала навчанню, а тому студенти, аспіранти та докторанти можуть працювати стільки, скільки вважають за потрібне (але те, що вони працюють,
не вважатиметься поважною причиною у разі
невиконання ними навчальної програми).
Отже, Ваш працівник може працювати за основним місцем роботи (як в режимі неповного,
так і повного робочого часу), за умови, що це не
заважатиме навчанню.
3. Щодо ситуації з трудовою книжкою, то
Вам можна лише порадити не звертати увагу
на внесений запис про зарахування до аспірантури. У нормативних актах, у тому числі й
в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58, така ситуація не описується, але за вказаних обставин при внесенні запису про прийняття на роботу у звичайному порядку жоден
нормативний акт не буде порушено — навчання в аспірантурі не є трудовими відносинами,
вважати його основним місцем роботи не можна (бо це взагалі не робота), а тому Вашого
працівника слід приймати на роботу саме як
за основним місцем роботи, а не за сумісництвом.

Працівник був призваний на військову службу за призивом під час мобілізації,
зараз надав довідку про прийняття його на військову службу за контрактом до
закінчення особливого періоду. При цьому також направив заяву на отримання
щорічної відпуски. Чи повинні ми надати йому відпустку, враховуючи те, що на
роботу він не виходив?
Зараз — не повинні.
За працівниками, які були призвані під час
мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку
з оголошенням демобілізації, але продовжують
військову службу у зв’язку з прийняттям на
військову службу за контрактом, але не більше
ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується
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із бюджету середній заробіток на підприємстві,
в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому
кооперативі незалежно від підпорядкування та
форми власності й у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову.
Водночас, до стажу роботи, що дає право
на щорічну основну відпустку, зараховується
час, коли працівник фактично не працював,
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але за ним зберігали місце роботи (посаду)
та заробітну плату (п. 2 ч. 1 ст. 82 Кодексу законів про працю України). Військова служба за
контрактом за викладених Вами обставин також належить до таких підстав — адже за пра-

цівником зберігають місце роботи й середній
заробіток. А от безпосередньо саму відпустку
він зможе отримати лише після того, як повернеться на основну роботу після закінчення служби за контрактом.

Працівник був демобілізований 21 квітня 2016 р., на облік у районному військкоматі став 25 квітня 2016 р., а на підприємство прийшов лише 26 квітня 2016 р..
Підкажіть, що ставити у табелі з 22 по 25 квітня 2016 р.?
Табелюйте як «І» чи «30» — «інші причини
неявок».
Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» від
25 березня 1992 р. № 2232-XII (далі — Закон
№ 2232) закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу
військової частини (військового навчального
закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової
служби громадянами України. Тобто, останнім
днем проходження військової служби є день, коли
військовослужбовця виключили зі списків
особового складу військової частини (згідно з
наказом військової частини про звільнення
з військової служби) і приступити до роботи працівник повинен наступного після нього робочого
дня. Зазвичай, ускладнень при цьому не виникає,
оскільки, як правило, дата звільнення з військової
служби визначається з урахуванням часу, необхідного демобілізованому для того, аби дістатися до місця проживання. Водночас, чіткого
пояснення, коли саме демобілізований працівник
таки має стати до роботи, у законодавстві не
має — зазвичай, для його визначення все ж таки

застосовується розумний строк, з урахуванням
часу, потрібного для оформлення демобілізованому відповідних документів та проїзду до
місця проживання. Щодо «розумного строку», то
слід зауважити, що у ч. 11 ст. 26 Закону № 2232
встановлено: особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до
районних (міських) військових комісаріатів
для взяття на військовий облік. Тобто Ваш працівник не порушив строку прибуття до військкомату для взяття на облік й наступного дня вже
вийшов на роботу — отже, явних порушень
немає. Звісно, за будь-яких обставин Вам слід
зажадати у працівника пояснення щодо проміжку
в декілька днів між його звільненням з військової
служби та прибуттям на роботу. Але оскільки
проміжок незначний, і працівник, скоріш за все,
надасть пояснення на кшталт того, що ці дні
він перебував у дорозі чи прибув додому, проте
недобре себе почував, аби йти на роботу, то
звільняти його за прогул не має сенсу (адже
причини є поважними). Тому просто табелюйте
відповідні дні як «інші причини неявок» —
буквеним кодом «І» чи цифровим «30» (це
вважатиметься поважним пропуском роботи,
але без оплати відповідних днів).

У нас працює сімейна пара й жінка наразі знаходиться у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, але незабаром буде народжувати другу
дитину. У зв’язку з цим виникає запитання — чи повинні ми надавати її чоловікові якусь
відпустку після того, як народиться друга дитина (він вважає, що зможе узяти відпустку
по догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку, доки дружина перебуватиме у такій самій відпустці по догляду за першою дитиною)?
Відпустку без збереження заробітної плати (до 14 календарних днів).
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За таких обставин Ви можете оформити
батькові лише до 14 календарних днів відпустки
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без збереження заробітної плати — відповідно
до п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР така
відпустка надається в обов’язковому порядку
працівникові (за його бажанням), дружина
якого перебуває у післяпологовій відпустці.
Для того ж, аби Ваш працівник міг узяти
додаткову відпустку для догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку, його дружина
має офіційно вийти на роботу (тобто перервати свою аналогічну відпустку). Надання
відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку батькам окремо
(матері — на першу дитину, батькові — на
другу чи навпаки) чинним законодавством не
передбачено.

Чи можна оформити одного працівника на роботу на двох посадах одночасно
(на одній — як основну роботу, на другій — за сумісництвом), але на обох —
на повні ставки?

Якщо нема обмежень щодо тривалості роботи за сумісництвом, то можна.
Наразі законодавством встановлені обмеження щодо роботи за сумісництвом лише для
працівників державних підприємств, установ
і організацій: тривалість роботи не може перевищувати чотири години на день і повний
робочий день у вихідний, а загальна тривалість
роботи за сумісництвом протягом місяця не
має перевищувати половину місячної норми
робочого часу (п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і
організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245, п. 14
постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13).
Що ж стосується працівників підприємств
недержавної форми власності, то тривалість

їхньої роботи за сумісництвом не обмежується
чинним законодавством — ні за кількістю трудових договорів про роботу за сумісництвом, які
можуть укладати працівники, ні за тривалістю
роботи, яку працівник поєднує з основною. Але
зверніть увагу, що основну роботу та роботу за
сумісництвом працівник не може виконувати в
один і той самий час (наприклад, з 9:00 до 18:00).
Також слід зазначити, що тривалість роботи за
сумісництвом не може бути безмежною та не має
перевищувати нормальну тривалість робочого
часу, тобто 40 годин на тиждень (ч. 1 ст. 50 Кодексу
законів про працю України), але якщо особа почне
виконувати трудові обов’язки за кількома
посадами (навіть на одному підприємстві — за
внутрішнім сумісництвом), сумарна тривалість
її робочого часу скоріш за все і перевищуватиме
40 годин на тиждень, проте не перевищуватиме
цю норму часу за кожною посадою.

Чи можна після запису про звільнення з роботи у трудовій книжці поставити
печатку для документів?

Ні, не можна.
Згідно з п. 4.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції
України, Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, у разі звіль-
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нення працівника всі записи про роботу
і нагороди, що внесені до трудової книжки
за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства
або спеціально уповноваженою ним особою
та печаткою підприємства або печаткою
відділу кадрів.
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Щоправда, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення порядку відкриття бізнесу»
від 15 квітня 2014 р. № 1206-VII (який набрав
чинності 30 жовтня 2014 р.), було скасовано
обов’язкову наявність печатки у суб’єктів господарювання (тобто тепер у підприємства
печатки може і не бути — за таких обставин
записи до трудових книжок працівників роботодавець завірятиме лише своїм підписом чи
підписом спеціально уповноваженої особи).
Але, як роз’яснено у листі Державної регуля-

торної служби України від 8 квітня 2015 р.
№ 2238, якщо в установчих документах юридичної особи приватного права зазначено
про наявність печатки, вона повинна використовуватися.
Таким чином, печатку для документів не
можна використовувати для засвідчення записів
у трудових книжках за будь-яких обставин —
якщо у підприємства взагалі нема печатки,
записи завіряються лише підписом, а якщо є —
записи засвідчуються підписом і печаткою підприємства чи відділу кадрів.

Чи потрібно вносити до трудової книжки основного працівника запис про прийняття на роботу, якщо його форма працевлаштування — «договір про надання послуг
цивільно-правового характеру»?
Ні, не потрібно, оскільки за таким договором — це не «працівник».
Трудові відносини виникають винятково при
укладенні трудових договорів (ст. 2, ст. 21 Кодексу законів про працю України, далі — КЗпП),
а при укладенні договору про надання послуг
виникають цивільно-правові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України (зокрема, його главою 63). За трудовим договором особа, яка виконує роботу, є працівником,
а особа, яка надає роботу — роботодавцем.
У Вашому ж випадку підприємство є не роботодавцем, а замовником, а так званий «праців-

ник» — виконавцем. Відносини за цивільноправовими договорами не регулюються КЗпП і
записи про таку роботу до трудової книжки не
вносяться (Інструкція про порядок ведення
трудових книжок працівників, затверджена
спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58, не поширюється на
цивільно-правові відносини й трудові книжки
ведуться винятково на працівників — тобто
осіб, які перебувають саме у трудових відносинах з підприємством).

Переводимо працівника за основною роботою з повної ставки на 0,5 й одночасно
приймаємо на роботу за внутрішнім сумісництвом на іншу посаду. Який запис про
переведення за таких обставин слід зробити у трудовій книжці та як табелювати
працівника за другою посадою?
Запис про переведення взагалі не потрібно
робити, а табелювати за двома посадами —
окремо.
Наскільки зрозуміло із запитання, Ви не переводите працівника на іншу посаду, а змінюєте
йому режим роботи (встановлюєте неповний
робочий день чи тиждень). А оскільки до трудової книжки не вноситься інформація про режим роботи взагалі, то, відповідно, і зміна режиму робочого часу там не відображається.
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Натомість Ваш працівник може виявити бажання щодо внесення до трудової книжки запису про сумісництво і якщо це станеться, то Ви
маєте задовольнити бажання працівника. Порядок внесення до трудових книжок записів про
роботу за сумісництвом визначений у п. 2.14.
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства
праці України та Міністерства соціального за-
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хисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58, в якому зазначено, що робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком, а запис відомостей про роботу
за сумісництвом провадиться роботодавцем
за основним місцем роботи за бажанням працівника. Оскільки запис про роботу за сумісництвом має вноситися «окремим рядком» (а не
«рядками»), такий запис можна внести лише після звільнення працівника, адже в одному рядку
(реченні) необхідно зафіксувати відомості і про
дату прийняття, і про дату звільнення працівника з роботи за сумісництвом. Як підставу внесення запису до трудової книжки слід зазначити накази про прийняття на роботу за сумісництвом і
про звільнення з роботи за сумісництвом.
Щодо табелювання, то оскільки робота за
основною посадою і за сумісництвом здійснюється за різними графіками роботи, то й облік робочого часу слід вести окремо за кожною
посадою відповідно до встановлених графіків

(тобто, графіки роботи за кожним місцем роботи слід складати таким чином, щоб було дотримано тривалість робочого часу, встановлену
кожним трудовим договором окремо, і робочий
час (день/зміна) не збігалися).
У табелі обліку використання робочого часу
роботодавець має відображати години, фактично відпрацьовані працівником відповідно
до встановленого графіку роботи (у тому числі
й у нічний час), години, відпрацьовані понад
норму (надурочна робота, робота у вихідні,
святкові і неробочі дні), дні відсутності на роботі
(відпустки, хвороба, виконання громадських
обов’язків, прогули тощо).
У разі, якщо роботодавець оформлює один табель на усіх працівників, або у разі, якщо табелі
складають окремо по структурних підрозділах,
а обидва робочі місця (основне і за сумісництвом) у працівника в одному підрозділі, то у
табелі його прізвище відображають двічі (у двох
рядках) із зазначенням кожного робочого місця
(посади/професії).

Прийняли на посаду головного бухгалтера, проте «не догледіли», що в неї нема
вищої освіти. Але працівниця усім подобається та й досвід роботи головним
бухгалтером в неї понад 10 років — чи можемо ми залишити її на цій посаді?
Якщо Ваше підприємство — не банк, не фінансова установа чи учасник фондового ринку, то можете залишити.
Звісно, «в ідеалі» головний бухгалтер повинен
мати вищу спеціалізовану освіту, що випливає з
кваліфікаційних вимог, викладених у Випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336 (далі — ДКХП).
Але згідно з п. 11 Загальних положень ДКХП,
особи, які не мають відповідної освіти або
стажу роботи, установлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід й успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та
обов’язки, можуть бути, як виняток, залише-
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ні на посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії (якщо
інше не передбачено актами, що мають вищу
юридичну силу).
Водночас, слід зважати на те, що у деяких сферах діяльності кваліфікаційні характеристики
головних бухгалтерів містять жорсткі й конкретні вимоги до їх кваліфікації, а тому норми вищезазначеного п. 11 Загальних положень ДКХП
до них не можуть бути застосовані.
Так, вимоги до керівників банків, до яких належить і головний бухгалтер банку та його заступник, визначені у ст. 42 Закону України «Про
банки і банківську діяльність» від 7 грудня
2000 р. № 2121-ІІІ й повна вища освіта в галузі
економіки, менеджменту (управління) або права є обов’язковою.
Професійні вимоги до головного бухгалтера фінансової установи зазначені в п. 3.1.
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Професійних вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
13 липня 2004 р. № 1590, й передбачають
обов’язкову наявність базової вищої освіти відповідного напряму підготовки чи повної вищої
освіти. Ці вимоги стосуються головних бухгалтерів таких фінансових установ: страховиків;
адміністраторів недержавних пенсійних фондів; кредитних спілок; кредитно-гарантійних
установ; ломбардів; інших фінансових установ
(крім банків, установ — професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус
міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства України та державних
цільових фондів).
У п. 4 Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних

паперів, затверджених рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від
25 квітня 2013 р. № 769, викладені професійні
вимоги до осіб, які обіймають посаду головного
бухгалтера професійних учасників фондового
ринку (крім банків), серед яких також обов’язкова наявність повної вищої освіти.
А ле навряд чи Ваше підприємство веде
діяльність у згаданих сферах — інакше Ви б
просто не могли вчасно не помітити відсутність
вищої освіти у кандидата на посаду головного
бухгалтера. Отож, якщо Ваше підприємство не
займається банківською діяльністю, не є фінансовою установою та учасником фондового
ринку, то Ви можете залишити головного бухгалтера без вищої освіти на його посаді. Натомість можливість прийняття на роботу осіб, які
не відповідають установленим кваліфікаційним вимогам, неможливе в тих сферах, де такі
вимоги чітко визначені нормативно-правовими актами.

У нашої працівниці двоє дітей (віком 5-ти та 12-ти років), з батьком першої дитини
вона вже близько десяти років розлучена (але він сплачує аліменти), а у свідоцтві
про народження другої дитини взагалі нема запису про батька дитини. Скільки
днів відпустки «на дітей» має отримувати працівниця — 10 чи 17?
17 календарних днів.
Усі можливі підстави для надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей
або повнолітню дитину – інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, вказані у ст. 19 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР. Згідно з цією правовою нормою,
на додаткову оплачувану відпустку «на дітей» мають право:
— жінка, яка працює і має двох або більше
дітей віком до 15 років;
— жінка, яка працює і має дитину-інваліда;
— жінка, яка працює і усиновила дитину;
— матір інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— одинока мати;
— батько дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
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— особа, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— один із прийомних батьків.
Кожна із наведених підстав є окремою підставою для надання додаткової відпустки «на дітей». Тривалість такої відпустки — 10 календарних днів, а за наявності декількох підстав —
17 календарних днів.
Із запитання вбачається, що Ваша працівниця
має двох дітей віком до 15 років, а також статус
одинокої матері (для його підтвердження за вказаних обставин достатньо копії свідоцтва про
народження дитини, в якому відсутній запис
про батька дитини).
Таким чином, наразі у Вашої працівниці є дві
підстави для отримання додаткової відпустки
«на дітей» (наявність двох дітей віком до 15 років та статус одинокої матері), а отже, тривалість її відпустки має становити 17 календарних
днів.
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Одинока матір вимагає поділити її відпустку «на дітей» на дві частини
(узяти п’ять календарних днів, а після вихідних — ще п’ять) — чи повинні
ми задовольнити її прохання?
Ні, не повинні — соціальна відпустка поділу на частини не підлягає.
У Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)
передбачено лише можливість поділу на частини щорічних відпусток: відповідно до ч. 1 ст. 12
Закону № 504 щорічну відпустку на прохання
працівника може бути поділено на частини будьякої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
Натомість відпустка «на дітей» одинокій
матері (тобто додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину –
інваліда з дитинства підгрупи А I групи), яка
надається згідно зі ст. 19 Закону № 504, належить до соціальних відпусток і, на від-

міну від щорічної відпустки, поділу на частини не підлягає (див. листи Міністерства
соціальної політики України від 5 липня 2013 р.
№ 290/13/116-13 та 12 травня 2015 р. № 256/
13/116-15).
Водночас, зверніть увагу, що у разі, коли працівниця має право на таку соціальну відпустку
за двома підставами (зокрема, одинока мати,
яка виховує двох дітей віком до п’ятнадцяти років), то вона може використати зазначену відпустку, наприклад, спочатку за однією підставою тривалістю 10 календарних днів, а через
деякий час за іншою підставою — тривалістю
7 календарних днів.
Якщо ж підстава для надання відпустки «на
дітей» лише одна, то й надавати таку відпустку
слід усю одразу — на 10 календарних днів.

Додаткова відпустка якої тривалості передбачена законодавством
для працівникам з ненормованим робочим днем, а також для
прибиральників загальних санвузлів (але з нормованим робочим днем)?
До 7 та до 4 календарних днів відповідно.
У п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР передбачено надання щорічної додаткової відпустки
за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів (згідно із списками посад, робіт
та професій, визначених колективним договором, угодою). Конкретна тривалість щорічної
додаткової відпустки за особливий характер
праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (тобто така відпустка може
становити, наприклад, і три дні, і сім — це слід
чітко вказати у колективному договорі).
Щодо прибиральників службових приміщень,
зайнятих прибиранням загальних убиралень та
санвузлів, то вони мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці
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тривалістю до 4 календарних днів (згідно з поз.
60 розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт,
професій і посад працівників, робота яких
пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та
інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і
геологічних умовах та умовах підвищеного
ризику для здоров’я, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 листопада
1997 р. № 1290).
Також зверніть увагу, що відповідно до ст. 91
Кодексу законів про працю України підприємства в межах своїх повноважень і за рахунок
власних коштів можуть установлювати додаткові (порівняно з чинним законодавством) трудові
й соціально-побутові пільги для працівників, у
тому числі й щорічні відпустки більшої тривалості.
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Мовне оформлення документів:
не плутати, а відрізняти
У процесі свого розвитку мова завжди лишається, так би мовити, «живим організмом», що постійно розвивається й змінюється, набуває нових слів, значень,
правил. Беззаперечним лишається той факт, що мова обслуговує усі сфери суспільного життя, зокрема це стосується і офіційно-ділової сфери спілкування.
Уміння вдумливо і лаконічно складати ділові папери, читати й правильно розуміти їх, а також вміти висловитися, доречно підбираючи слова, словосполучення,
впевнено проводити ділові переговори, співбесіди тощо — усе це має бути за
правило для кожної людини, зокрема й тих працівників, яким часто доводиться
мати справу з оформленням документів та спілкуванням з працівниками.
оли ми говоримо про мову ділових паперів чи офіційно-ділове мовлення, важливо нагадати, що даний стиль передбачає
стислість, чіткість й доречність використовуваних понять і значень слів, та позбавлений образності й емоційності.
Наша мова багата на синоніми — слова відмінні одне від одного звуковим складом, тобто
написанням, але близькі або тотожні за значенням — і в діловій сфері вони часом бувають також затребувані для урізноманітнення або конкретного пояснення чи опису факту, ситуації,
характеристики. Тому уміле використання синонімів дозволяє розкрити те або інше поняття
в усій його повноті, а от незнання синонімічних
можливостей призводить до помилок. Приміром, блокнот, записник, нотатник, діловий щоденник: усі слова вказують, що це така собі книжечка з чистими аркушами паперу для записів.
І від того, яким саме словом ви її назвете, зміст
розмови не зміниться. Та буває й навпаки, коли
слова-синоніми вже ж таки різняться використанням і ваше повідомлення може бути неправильно витлумачене. Подібні ускладнення виникають, коли, приміром, в російській мові на
позначення певних понять існує одне слово, а в
українській мові — кілька. Деякі слова відрізняються лише префіксами. Тут треба бути осо-

К

76

бливо уважними, бо заміна однієї букви може
вплинути на значення слова та всього тексту.
Отже, зазначимо, що синоніми можуть відрізнятися між собою лише лексично, тобто за
змістом: відомий — видатний — славетний —
знаменитий; стилістичним і емоційним забарвленням: говорити — мовити — пророчити —
верзти (зокрема саме емоційність для ділового
мовлення є не зовсім доречним явищем); а також є слова, які зовсім не відрізняються значенням і можуть вживатися в будь-якому контексті
(їх ще називають абсолютні синоніми): століття — сторіччя, відсоток — процент тощо. Таких синонімів в українській мові небагато.
Нижче наведемо значення слів-синонімів,
що часто вживаються в діловому мовленні (див.
Таблицю 1).
Окрему увагу приділимо словам доручення та
довіреність: з цими двома поняттями виникли
питання, бо загалом «довіреність» зазвичай використовують на позначення безпосередньо документа: Для виконання від імені довірителя дій,
що повинні безпосередньо встановлювати права і
обов’язки довірителя, довірений повинен мати
письмову довіреність або уповноваження. А «доручення» як дія за значенням доручати або ж справа комусь доручена, завдання: Після того як ви
виконали доручення з листівками, ми віримо вам.
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Таблиця 1
Замісник
посадова особа, яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки,
тобто заміщає відсутнього керівника

Заступник
це офіційна назва посади

Квиток
Білет
документ, який засвідчує належність до якоїсь організації
картка з питаннями для тих, хто складає іспит
(профспілковий квиток), і картка, яка дає право проїзд
(екзаменаційний білет), і цінні папери (лотерейний,
чи відвідування певного закладу (проїзний, театральний,
банківський)
студентський, залізничний)
Подальший
Наступний
вживається лише з конкретним поняттям: наступна зупинка, вказує на означення абстрактного поняття: подальше життя,
подальша доля
наступний тиждень (зверніть увагу, що «слідуючий» це
калька з російської)
Положення. Становище. Стан.
(зауважимо, що у російській мові на ці слова існують два відповідники — положение, состояние)
Положення
Становище
Стан
місцезнаходження кого-, чого-небудь
ті чи інші обставини, умови, в
ситуація; сукупність ознак, рис, що
у просторі (горизонтальне положення,
яких хто-, що-небудь перебуває
характеризують предмет, явище,
вертикальне положення)
(міжнародне, офіційне); місце, роль
людину; самопочуття; настрій; режим,
у суспільстві, в соціальному чи
розпорядок державного, суспільного
професійному середовищі і т. ін.
життя, який встановлює влада (стан
(становище в суспільстві, в значенні:
економіки, фінансів, стан справ, стан
знайти вихід з певного становища)
хворого)
Обрати
Підібрати
Дібрати/Вибрати
означає надавати перевагу, приміром,
можна те, що впало, наприклад,
виділяти а певними ознаками,
обирати людину на якусь посаду чи
на підлогу, пряма дія, що означає
наприклад, одяг, аксесуари, або узагалі
в депутати, тобто обрання (спікера
підняття (підняти обгортку з тротуару) якісь предмети (дібрати світлу краватку)
Верховної Ради), чи обирати навчальний
заклад

Хоча в деяких словниках української мови
слову «доручення» надається таке тлумачення:
Документ, що дає кому-небудь право діяти від
імені особи, що видала цей документ; довіреність — тобто те саме, що й довіреність.

Аби ви могли слідкувати за чистотою свого
мовлення, продовжуємо наводити неправильне та правильне вживання типових словосполучень, суржикових конструкцій, в яких часто допускаються помилки (див. Таблицю 2).
Таблиця 2

Неправильно
вибачаюся за спізнення
задівати самолюбство
цікаві міроприємства
не знущайтеся наді мною
у минулому році
малочисленні випадки
у любому випадку
поважати друг друга
за обоюдною згодою
розрахуватися налічними
повістка дня
підняти важливе питання
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Правильно
вибачте за спізнення
вражати самолюбство
цікаві заходи
не знущайтеся з мене
минулого року
нечисленні випадки
у будь-якому разі
поважати одне одного
за обопільною згодою
розрахуватися готівкою
порядок денний
порушити важливе питання
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Таблиця 2. Закінчення
обсудити питання
затягувати прийняття рішення
звернутися за рахунок відпустки
розставити по алфавіту
поступила пропозиція
покласти ходатайство в особисту справу
текучість кадрів
приймати належні міри
співставити факти
дані співпадають
вірна відповідь
отримати освіту
здавати екзамен
зробити слідуючим чином
у тексті зустрічаються помилки
учбова частина
я не маю мєлочі
зайняти перше місце
грати роль у виборі
нести матеріальні втрати
нам не повезло
любою ціною
лопнуло терпіння
підняти крик

обговорити питання
зволікати з ухваленням рішення
звернутися щодо відпустки
розставити за алфавітом
надійшла пропозиція
покласти клопотання до особової справи
плинність кадрів
уживати належних заходів
зіставити факти
дані збігаються
правильна відповідь
здобути освіту
складати екзамен (іспит)
зробити таким чином
у тексті трапляються помилки
навчальна частина
я не маю дрібних (грошей)
посісти перше місце
відігравати роль у виборі
зазнавати матеріальних збитків
нам не пощастило
за всяку ціну
увірвався терпець
здійняти галас

У № 6 (114) за поточний рік газети «Консультант Кадровика» ви можете знайти правила як
слід відмінювати числівники від 5 до 80, які
мають два варіанти відмінювання. Цього разу
ми також продовжимо відміняти ті числівники,

що мають два варіанти та з якими виникають
труднощі як усно, так і на письмі. Таким числівниками є 6, 7 і 8, бо окрім вищезазначеного, в
їхніх коренях відбувається ще й чергування
голосних (див. Таблицю 3).
Таблиця 3

відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий

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

приклад
шість
шести, шістьох
шести, шістьом
шість, шістьох
шістьма, шістьома
на/у шести, шістьох

приклад
сім
семи, сімох
семи, сімом
сім, сімох
сьома, сімома
на/у семи, сімох

приклад
вісім
восьми, вісьмох
восьми, вісьмом
вісім, вісьмох
вісьма, вісьмома
на/у восьми, вісьмох

За аналогією відміняються й інші числівники, в яких є 6, 7, 8 — наприклад, 16, 17, 28 і так далі.
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СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

О
Оброблювач птиці
 Короткий опис професії: Це робітник,
який працює у цехах забою птиці, що розташовуються на території птахофабрик.
 Зміст роботи: Оброблювач птиці виконує
роботи із ведення процесу обробки тушок птиці
для надання товарного вигляду, перевірки якості обробки формування та упаковки тушок птиці в пакети і ящики, ведення процесу обробки
тушок птиці — обслуговування транспортера
для подавання птаха на забій, навішування тушок птиці на конвеєр обробки, видалення перового покриву з тушок усіх видів птиці.
 Повинен знати: Прийоми забою всіх видів
птиці вручну різними способами (внутрішнім,
зовнішнім одностороннім, зовнішнім двостороннім) і розтином кровоносних судин ножем
або ножицями й на автоматі.
 Професійно важливі особистісні якості:
Міцне здоров’я, фізична витривалість, уважність.
Протипоказаннями для цієї професії є наявність
захворювання суглобів та астма.
 Умови праці: У приміщеннях забійних цехів птахофабрик.
 Кваліфікаційні вимоги: Середня освіта,
підготовка на виробництві.
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: 4 500 – 5 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 7411, ця професія у КП
належить до підкласу 7411 «М’ясники та постачальники риби», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД) — до класу
10.12 «Виробництво м’яса свійської птиці».
 Споріднені професії: «Оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво
м’ясних продуктів)», «Оператор лінії для оброблення перо-пухової сировини», «Оператор автомата для виробництва напівфабрикатів».

Обхідник колій та штучних споруд
 Короткий опис професії: Це робітник на
залізничному транспорті, який контролює стан
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рейок, шпал, земляного полотна, переїздів, та
інших штучних транспортних споруд.
 Зміст роботи: Обхідник колій та штучних
споруд здійснює обхід ділянок на залізниці, оглядає колії, шпали, штучні споруди, контактні мережі, а також виявляє несправності й підтримує
постійний зв’язок з ремонтною службою. Наглядає за станом ліній зв’язку, сигналів рухомого
складу і вантажів у поїздах, які проходять. Огороджує місця, які загрожують безпеці та безперервності руху поїздів. Запобігає, виявляє та усуває
несправності колії та споруд, які не потребують
участі монтерів колії та інших робітників.
 Повинен знати: Вимоги до стану транспортних споруд на залізниці; вміти користуватися вимірювальними приладами, шляховим
інструментом та іншим спеціальним приладдям, а також виконувати нескладні роботи з усунення дрібних несправностей. Має знати дії при
виявленні перешкод для руху поїздів, а також
при землетрусах, зливах та гірських обвалах;
способи попередження обвалів та осипань;
основні правила будови та утримання природних та штучних огороджень; типову інструкцію
з охорони праці для обхідників залізничної колії
і штучних споруд та монтерів колії, які виконують огляд.
 Професійно важливі особистісні якості:
Розвинений окомір, спостережливість, швидка
реакція, фізична витривалість, розвинута координація рухів.
 Умови праці: На відкритих ділянках залізниці з необхідністю піших переходів на великі
відстані.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: 4 000 – 4 500 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 7129, ця професія у
КП належить до підкласу «Будівельники, ремонтники споруд та верхолази», у КВЕД — до
класу 52.21 «Допоміжне обслуговування наземного транспорту».
 Споріднені професії: «Налагоджувальник
колійних машин та механізмів», «Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів», «Оператор колійних вимірювань».
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Важливі дати травня

Травень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
39

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 3 (1—
Великдень, 1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих,
9 — День Перемоги)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 12
Кількість робочих днів — 19
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 — 152 години

Червень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2 (19 —
Трійця, 28 — День конституції України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (27)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин
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1 — Пасха (Великдень) — релігійне свято та неробочий день, закріплений
на законодавчому рівні. Нехай цей день гуртує всіх нас навколо давніх християнських цінностей: доброти, терпимості, милосердя та любові до ближнього.
1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих (святкові дні).
3 — вихідний день (згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП у випадку, коли святковий або
неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого — отже, вихідний день з неділі,
1 травня, переноситься на вівторок 3 травня і робота в цей день не проводиться);
— Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно з 1992 року).
6 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за квітень 2016 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172).
8 — День пам’яті та примирення (встановлено Указом Президента України
від 24 березня 2015 р. № 169/2015 з метою гідного вшанування подвигу Українського народу та його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції
у Другій світовій війні);
— День матері (щорічно відзначається у другу неділю травня згідно
з Указом Президента України від 10 травня 1999 р. № 489/99);
— Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного півмісяця.
9 — День Перемоги (святковий день).
12 — Всесвітній день медичних сестер (хоча фактично святу вже більше
ста років, офіційно воно було засновано тільки у 1971 році).
15 — День пам’яті жертв політичних репресій (щорічно відзначається
у третю неділю травня згідно з Указом Президента України від 21 травня 2007 р.
№ 431/2007);
— Міжнародний день сім’ї (встановлений Генеральною Асамблеєю ООН
у 1993 році). Зі святом вас і ваші родини!
18 — День боротьби за права кримськотатарського народу (встановлено
Указом Президента України від 16 травня 2014 р. № 472/2014).
— День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (встановлено
постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 р. № 792-VIII);
— Міжнародний день музеїв (відзначається щорічно з 1978 року).
20 — День банківських працівників (встановлено Указом Президента
України від 6 березня 2004 р. № 316/2004).
21 — День Європи (щорічно відзначається у третю суботу травня згідно
з Указом Президента України від 19 квітня 2003 р. № 339/2003);
— День науки (щорічно відзначається у третю суботу травня згідно
з Указом Президента України від 14 лютого 1997 р. № 145/97).
24 — День слов’янської писемності і культури (встановлено Указом
Президента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004).
28 — День прикордонника (встановлено Указом Президента України
від 25 травня 1992 р. № 308);
— День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
(щорічно відзначається в останню суботу травня згідно з Указом Президента
України від 25 травня 1999 р. № 563/99).
29 — Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй
(в Україні встановлено згідно з Указом Президента України від 30 квітня 2003 р.
№ 374/2003);
— День хіміка (щорічно відзначається в останню неділю травня згідно
з Указом Президента України від 7 травня 1994 р. № 219/94).
31 — Всесвітній день без тютюну (запроваджений Всесвітньою
організацією охорони здоров’я у 1988 році).
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