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ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Загальний порядок прийняття
на роботу
Трудова діяльність кожного працівника на певному підприємстві, установі, організації
(далі — підприємство) починається після його прийняття на роботу на це підприємство. А от «трудова діяльність» кадровиків підприємства по відношенню до кожного
новоприйнятого працівника починається ще у процесі оформлення прийняття на роботу цього працівника і згодом продовжується шляхом здійснення усіх інших кадрових процедур, зокрема, оформлення відряджень, надання відпусток, проведення
атестацій, переміщень та переведень тощо, допоки працівник зберігатиме трудові
відносини з підприємством. Тому прийняття на роботу нових працівників фактично є
найголовнішою кадровою процедурою, без попереднього здійснення якої неможливі
й всі інші кадрові дії, внаслідок чого порядок прийняття на роботу заслуговує на підвищену увагу усіх кадровиків.

Трудовий договір та його форма
Перш за все зауважимо, що прийняття на
роботу усіх працівників оформлюється шляхом
укладання з ними трудового договору. Згідно
зі ст. 21 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП), трудовим договором є угода
між працівником і власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним
органом чи фізичною особою (далі — роботодавець), за якою:
— працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядкові;
— роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін.
Згідно зі ст. 24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі, а обов’язковим додержання письмової форми трудового договору є, зокрема, у разі:
1) організованого набору працівників;
2) укладення трудового договору про роботу
в районах з особливими природними географіч-
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ними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
3) укладення контракту;
4) коли працівник наполягає на укладенні
трудового договору в письмовій формі;
5) укладення трудового договору з неповнолітнім (ст. 187 КЗпП);
6) укладення трудового договору з фізичною
особою (у даному випадку мається на увазі, що
фізичною особою є роботодавець).

Зміст трудового договору
У КЗпП конкретний зміст письмового трудового договору, як окремого документа, чітко не визначений. Разом з тим майже всі фахівці з трудового права вважають, що у такому документі
мають бути відображені відповідні умови трудового договору, які поділяються на обов’язкові
(необхідні), без яких трудовий договір не може
бути укладений, і додаткові (факультативні), не
обов’язкові для існування трудового договору.
Для більш конкретного визначення, які саме умови є обов’язковими і додатковими, можна звернутися до проекту Трудового кодексу, у ст. 33 якого
визначаються відповідні умови, і це визначення
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фактично співпадає і з визначеннями, які наводять більшість фахівців з трудового права відповідно до чинного на цей час законодавства. Зокрема, обов’язковими умовами трудового
договору є:
— місце роботи (із зазначенням для роботодавця – юридичної особи структурного підрозділу);
— час початку дії трудового договору, а у разі
укладення трудового договору на визначений
строк також тривалість цього строку та підстави для укладення строкового трудового договору відповідно до законодавства;
— трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування професії, спеціалізації,
кваліфікації, посади відповідно до встановленої класифікації професій та кваліфікаційних
характеристик;
— умови оплати праці;
— режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил, встановлених
у даного роботодавця;
— питання охорони праці.
До додаткових умов належать усі інші умови трудового договору, зокрема ті, що стосуються умов праці, випробування, застережень щодо нерозголошення комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформації,
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівника тощо. Додатковими умовами також можуть встановлюватися обов’язки роботодавця щодо поліпшення
умов праці, виробничого побуту, умов відпочинку, надання працівникові соціально-культурних,
соціально-побутових благ.
Також при укладанні трудових договорів у
письмовій формі у вигляді окремого документа слід пам’ятати, що вони мають укладатися не менше, ніж у двох примірниках (для
роботодавця і для працівника), й на кожному
з примірників мають бути підписи обох сторін
договору.

Окремі умови трудового договору
При узгодженні окремих умов трудового договору між працівником і роботодавцем слід дотримуватися норм трудового законодавства, які
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тією чи іншою мірою можуть регулювати ці
умови. Розглянемо деякі з них більш детально.
 Трудова функція, яку має виконувати
працівник. Визначається із зазначенням належних найменувань професій і посад відповідно до Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП). При цьому, якщо для певної посади чи
професії її кваліфікаційною характеристикою передбачено кваліфікаційне категоріювання, то згідно із Загальними положеннями
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), що були затверджені разом з випуском 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної
діяльності» ДКХП наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29 грудня 2004 р.
№ 336, слід вказувати повну назву цієї посади
(професії), включаючи і кваліфікаційну категорію (кваліфікаційний розряд), наприклад,
«Художник-конструктор (дизайнер) I категорії»,
«Лаборант електромеханічних випробувань та
вимірювань 5 розряду».
 Умови оплати праці. Слід зазначати точну суму посадового окладу (тарифної ставки).
У разі, якщо застосовується формулювання
«згідно із штатним розписом», то це фактично
означає і додатковий обов’язок роботодавця
ознайомити працівника зі штатним розписом
підприємства, що не завжди може бути доречним. Крім того, у цьому випадку штатний розпис підприємства фактично стає складовою трудового договору, що іноді може створювати
певні проблеми правового характеру в разі виникнення трудового спору. Також у випадку
встановлення випробування при прийнятті
на роботу згідно з ч. 2 ст. 26 КЗпП, не допускається зменшення посадового окладу (тарифної ставки) працівнику на випробувальний період.
 Випробувальний період. Слід дотримуватися вимог ст. 27 КЗпП, згідно з якими роботодавець має право встановити випробувальний
термін максимум один місяць для робітників і,
якщо інше не встановлено законодавством, до
трьох місяців для інших категорій працівників (шести місяців за погодженням виборного
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органу профспілки). Згідно ж з ч. 3 ст. 26 КЗпП
не можна встановлювати випробування при
прийнятті на роботу:
— осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
— молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
— молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
— осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
— інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
— осіб, обраних на посаду;
— переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
— осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
— вагітних жінок;
— одиноких матерів, які мають дитину віком
до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
— осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
— осіб на тимчасові та сезонні роботи;
— внутрішньо переміщених осіб.
Випробування не встановлюється також при
прийнятті на роботу в іншу місцевість і при
переведенні на роботу на інше підприємство,
а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством. До таких інших випадків
належать, наприклад, заборона на встановлення випробування сезонним і тимчасовим
працівникам, керівникам, обраним на посаду,
тощо.
 Строк трудового договору. Згідно з ч. 1
ст. 23 КЗпП, трудовий договір може бути:
1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
3) таким, що укладається на час виконання
певної роботи.
При цьому згідно з ч. 2 ст. 23 КЗпП строковий
трудовий договір укладається лише у випадках,
коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням ха-
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рактеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших
випадках, передбачених законодавчими актами.
Також у п. 9 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 зазначено, що укладення трудового договору на
визначений строк при відсутності зазначених у ч. 2 ст. 23 КЗпП умов є підставою для
визнання його недійсним у частині визначення строку.

Особливості контракту
Як зазначалося вище, письмова форма договору, серед іншого, є обов’язковою і при
укладенні контракту, який, згідно з ч. 3 ст. 21
КЗпП є особливою формою трудового договору, і при цій формі трудового договору строк
його дії; права, обов’язки і відповідальність
сторін (в тому числі матеріальна); умови матеріального забезпечення і організації праці
працівника; умови розірвання договору, в
тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Разом з цим сфера застосування контракту визначається законами
України, тобто укладати контракт можна не за
будь-яким бажанням роботодавця та не з будьякими працівниками, а лише у тих випадках та
з тими категоріями працівників, які передбачені окремими нормативно-правовими актами. Зокрема, перелік відповідних документів і
категорії працівників, з якими дозволена
контрактна форма трудового договору, викладено в листі Міністерства праці та соціальної
політики України від 6 травня 2000 р. № 06/24/66.
Порядок укладення контрактної форми трудового договору регулюється постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) «Про впорядкування застосування контрактної форми
трудового договору» від 19 березня 1994 р.
№ 170. Також наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. № 23 затверджено Типову форму контракту з працівником, яка має братися за основу під час укладення контрактної
форми трудового договору.
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Оформлення трудового
договору на практиці
На сьогодні оформлення письмового трудового договору на практиці із «звичайними»
працівниками у переважній частині випадків
здійснюється не шляхом підписання сторонами
(роботодавцем і працівником) окремого доку-
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мента під назвою «Трудовий договір» або
«Контракт», а шляхом подання майбутнім працівником заяви про прийняття на роботу і виданням роботодавцем (керівником підприємства) на підставі цієї заяви наказу про прийняття
на роботу (Зразок 1).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК»
НАКАЗ
28.12.2016 р.

м. Київ

№ 115-п

Про прийняття на роботу
ПРИЙНЯТИ:
ВЕЛИЧКА Павла Михайловича до конструкторського відділу на посаду інженера-конструктора І категорії з 3 січня 2017 р. з посадовим окладом 7 000 грн на місяць.
Підстава: заява Величка П. М. від 28.12.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
03.01.2017 р.

Сердюк

С. В. Сердюк

Величко

П. М. Величко

Вступний інструктаж з охорони праці з Величко М. П. проведено 03.01.2017 р..
Начальник відділу охорони праці

Зауважимо, що накази про прийняття на роботу належать до наказів з особового складу
(або, як їх ще називають, з кадрових питань чи
з персоналу), і можуть бути як індивідуальними, коли у наказі йдеться про прийняття на роботу лише одного окремого працівника (як у
Зразку 1), так і зведеними, коли у наказі може
йтися про прийняття на роботу одразу кількох
працівників та/або про інші кадрові процедури
(наприклад, про звільнення з роботи інших працівників). У цьому випадку відповідне кадрове
рішення щодо кожного окремого працівника
оформлюється у вигляді окремого пункту зведеного наказу (Зразок 2).
Зауважимо, що відповідно до п. 6.3. Типового
положення про порядок проведення навчання і
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Кравець

Б. В.Кравець

перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р.
№ 15, при прийнятті на роботу має проводитися
вступний інструктаж (більш детально про це
див. статтю «Питання охорони праці при прийнятті на роботу» у поточному номері «Консультанта Кадровика»), про що робиться відповідний запис не лише у Журналі реєстрації
вступного інструктажу, але також і у наказі про
прийняття працівника на роботу, про що багато
кадровиків забувають.
Кадровикам також слід звернути увагу і на
вимоги ч. 3 ст. 24 КЗпП, згідно з якими відповідний наказ (розпорядження) роботодавця про
прийняття на роботу має видаватися і у випадку
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Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСБУД»
НАКАЗ
05.12.2016 р.

м. Київ

№ 211-ос

З особового складу
1. ПРИЙНЯТИ:
1.1. ВЛАСЕНКА Петра Івановича на посаду заступника головного технолога з 6 грудня 2016 р.
з посадовим окладом 7 500 грн на місяць.
Підстава: заява Власенка П. І. від 05.12.2016 р..
1.2. ГУБЕНКО Валентину Миколаївну на посаду інспектора з кадрів з 12 грудня 2016 р.
з посадовим окладом 3 500 грн на місяць.
Підстава: заява Губенко В. М. від 05.12.2016 р..
2. ЗВІЛЬНИТИ:
2.1. ВОЛОДАРСЬКУ Ірину Петрівну, головного енергетика, 16 грудня 2016 р. за власним
бажанням, ст. 38 КЗпП України.
Виплатити Володарській І. П. компенсацію за 14 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.
Підстава: заява Володарської І. П. від 01.12.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
06.12.2016 р.
12.12.2016 р.
12.12.2016 р.

Руденко

Власенко
Губенко
Володарська

В. П. Руденко

П. І. Власенко
В. М. Губенко
І. П. Володарська

Вступний інструктаж з охорони праці з Власенко П. І. проведено 06.12.2016 р., з Губенко В. М.
проведено 12.12.2016 р..
Начальник відділу охорони праці

оформлення трудового договору окремим
письмовим документом. Без зазначеного наказу, а також без повідомлення центрального
органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу
в порядку, встановленому КМУ (постанова КМУ
«Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам
про прийняття працівника на роботу» від 17
червня 2015 р. № 413), працівник не може бути
допущений до роботи.
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Ситник

В. К. Ситник

Документи працівника
Крім згаданої вище заяви, відповідно до ч. 2
ст. 24 КЗпП, при укладенні трудового договору громадянин також зобов’язаний подати:
— паспорт або інший документ, що посвідчує
особу;
— трудову книжку.
Крім того, у випадках, передбачених законодавством, він також повинен подати:
— документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
— документ про стан здоров’я;
— інші документи (якщо вони передбачені
законодавством).
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Серед згаданих «інших документів» можна
навести такі приклади:
— Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ст. 8 «Основ законодавства України про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 14 січня
1998 р. № 16/98-ВР, п. 17 Порядку видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22 серпня 2000 р. № 1306);
— Довідка або інший відповідний документ про реєстраційний номер облікової
картки платника податку, крім осіб, які відповідно до закону його не мають (п. 70.12.1.
Податкового кодексу України, п. 4 розділу ХIІІ
Положення про реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків, затвердженого наказом Міністерства
доходів і зборів України від 10 грудня 2013 р.
№ 779);
— Посвідчення про приписку призовників
або військовий квиток військовозобов’язаних (ст. 38 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу», ст. 2113 Кодексу
України про адміністративні правопорушення);
— Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у разі участі в
конкурсі для зайняття вакантної посади державної служби, ст. 25 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII).
У свою чергу, у ст. 25 КЗпП безпосередньо зазначаються ті відомості та документи, які роботодавцю забороняється вимагати від майбутнього працівника при укладенні трудового
договору, зокрема, відомості про його:
— партійну приналежність;
— національну приналежність;
— походження;
— реєстрацію місця проживання чи перебування;
— документи, подання яких не передбачено
законодавством.
У зв’язку із зазначеним кадровику також слід
звернути увагу на ст. 251 КЗпП, згідно з якою
роботодавець вправі запроваджувати обме-
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ження щодо спільної роботи на одному і тому
ж підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти
подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. При цьому
на підприємствах державної форми власності
порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.
Таким чином, норми ст. 251 КЗпП можуть в
окремих випадках бути підставою для роботодавця вимагати у майбутнього працівника документи, що підтверджують його неналежність
до близьких родичів чи свояків окремих працівників, які можуть у майбутньому бути у його
підпорядкуванні або навпаки (наприклад, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження тощо).

Особливості трудових
договорів з деякими категоріями
працівників
При прийнятті на роботу окремих категорій
працівників слід враховувати не лише норми
КЗпП, але також і вимог спеціальних нормативних документів, які можуть передбачати
деякі особливості трудових відносин із такими
працівниками, наприклад, при прийнятті на
роботу:
 сезонних працівників — Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників
та службовців, що зайняті на сезонних роботах»
від 24 вересня 1974 р. № 310-IX (далі — Указ
№ 310) (діє на підставі Постанови Верховної
Ради України «Про порядок тимчасової дії на
території України актів законодавства Союзу
РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ) та Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від 28 березня 1997 р.
№ 278 (далі — Постанова № 278);
 тимчасових працівників — Указ Президії
Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24 вересня
1974 р. № 311-09 (далі — Указ № 311-09);
 працівників з повною матеріальною відповідальністю — постанова Держкомпраці
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СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 р.
№ 447/24, якою затверджено Перелік посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством можуть укладатися
письмові договори про повну матеріальну відповідальність, а також Типовий договір про повну
індивідуальну матеріальну відповідальність;
 працівників за сумісництвом — Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства фінансів України від 28 червня
1993 р. № 43 (далі — Положення № 43), постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі — Постанова
№ 245) тощо.

Договори цивільно-правового
характеру
Трудові договори у письмовій формі не слід
плутати з договорами цивільно-правового характеру, укладання яких з громадянами регулюється нормами цивільного права (наприклад,
договори підряду, які укладаються відповідно до
ст. 837 Цивільного кодексу України), а не трудовим законодавством. Можлива плутанина трудових і цивільно-правових договорів пояснюється тим, що цивільно-правові договори також пов’язані із використанням праці, але не
штатних працівників підприємства, яких приймають на роботу відповідно до норм трудового
законодавства, а фактично «сторонніх» для підприємства фізичних осіб, які надають підприємству певні послуги, виконують роботи, здають у
лізинг певне обладнання або транспортні засоби тощо.
За цивільно-правовими договорами оплачується не процес праці, а її результат за відповідними актами здавання-приймання виконаних робіт або наданих послуг.
У зв’язку із зазначеним, особи, які працюють за цивільно-трудовими договорами:
— не є працівниками підприємства;
— не мають керівників, які б наказували їм як
і яким чином виконувати відповідну роботу —
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вони виконують її на свій розсуд й зобов’язані
надати підприємству лише обумовлений у договорі результат;
— не зобов’язані додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних актів підприємства.
Також відповідна особа при оформленні цивільно-правового договору не подає заяву про
прийняття на роботу і трудову книжку, стосовно
неї не видається наказ (розпорядження) про її
прийняття на роботу, на неї не оформлюється
табель обліку використання робочого часу
тощо.

Обов’язки роботодавця до початку
роботи новоприйнятого працівника
Зауважимо, що укладання трудового договору з працівником саме по собі ще не означає автоматичного допуску останнього до роботи.
Крім згаданих вище обов’язків, роботодавець,
згідно зі ст. 29 КЗпП, також зобов’язаний до
початку роботи за укладеним трудовим договором:
1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під підпис про умови
праці, наявність на робочому місці, де він буде
працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, його права на
пільги і компенсації за роботу в таких умовах
відповідно до чинного законодавства та колективного договору;
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним
договором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і
протипожежної охорони.
На практиці ознайомлення працівника під
підпис про умови праці, здійснюється у тому
числі й шляхом ознайомлення працівника з
його посадовою (робочою) інструкцією. Зауважимо, що згідно із Загальними положеннями
ДКХП посадові інструкції складаються для пра-
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цівників усіх посад, що зазначені в штатному
розписі підприємства. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких
визначено в Статуті (положенні) підприємства
або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність
за виконання покладених на них функцій.
Також Міністерство праці та соціальної політики України у своєму листі № 36-508 від
3 жовтня 2005 р. погодилося із висновком, що
роботодавець при прийнятті на роботу працівника роз’яснює його права та обов’язки, посилаючись на посадову інструкцію.

Оформлення трудової книжки
Відповідно до ст. 48 КЗпП роботодавець зобов’язаний працівнику, що стає на роботу
вперше, оформити трудову книжку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
Також згідно з п. 2.4. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвер-
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дженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція 58) усі записи в трудовій книжці про прийняття на
роботу вносяться роботодавцем після видання відповідного наказу (розпорядження),
але не пізніше тижневого строку.
Згідно з п. 2.14. Інструкції № 58 при внесенні
відомостей про прийняття на роботу спочатку у
графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової
книжки як заголовок пишеться повне найменування підприємства. Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що
вноситься, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу. У графі 3 пишеться: «Прийнятий
або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також
роботи, професії або посади (згідно з КП) і присвоєного розряду (Зразок 3).
Зразок 3

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Машинобудівник»
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03

01

2017

Прийнятий до конструкторського відділу інжене-

Наказ від 28.12.2016

ром-конструктором І категорії

№ 115-п

Також за місцем основної роботи за бажанням працівника вносяться і записи до трудової
книжки про роботу за сумісництвом (окремим
рядком на підставі завіреної у встановленому
порядку довідки з підприємства, де він працює
за сумісництвом).
Якщо працівник має право на пенсію за віком
на пільгових умовах, запис у трудовій книжці
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робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, що дають право на
пільгове пенсійне забезпечення.

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань
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Обґрунтування відмови
у прийнятті на роботу
У процесі пошуку кандидатів для прийняття на роботу до кадрової служби підприємства,
установи, організації (далі — підприємство) можуть звернутися різні кандидати на вакантну посаду, і не всі з них іноді відповідають вимогам відповідної посади, або дехто
може просто не подобатися з тих чи інших причин керівництву підприємства. Тому наразі з’ясуємо, як за таких обставин кадровикам краще відмовити кандидату на вакантну
посаду в прийнятті на роботу та чи потрібно при цьому щось йому пояснювати або обґрунтовувати відповідно до чинного трудового законодавства.

Вимоги законодавства
щодо обґрунтування відмови
Згідно зі ст. 51 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) держава, серед іншого,
гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, правовий
захист від необґрунтованої відмови у прийнятті
на роботу. Подібні норми містяться і у ст. 22
КЗпП, згідно з якою забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Із зазначених норм КЗпП випливає, що роботодавець,
якщо він відмовляє певній особі у прийнятті на
роботу, має обґрунтувати цю відмову. При цьому у КЗпП не уточнюється як саме роботодавець має обґрунтовувати таку відмову у прийнятті на роботу, і які саме причини відмови у
прийнятті на роботу можуть бути визнані правомірними у відповідних випадках.
Разом з тим, у ст. 22 КЗпП наводяться причини, які фактично не можуть бути визнані
правомірними у випадку ухвалення рішення
про відмову у прийнятті на роботу, а саме
причини, які пов’язані з:
— походженням особи (кандидата на роботу);
— його соціальним і майновим станом;
— расовою та національною приналежністю;
— статтю;
— мовою;
— політичними поглядами;
— релігійними переконаннями;
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— членством у професійній спілці чи іншому
об’єднанні громадян;
— роду і характером занять;
— місцем проживання.
Також у ст. 22 КЗпП зазначені й деякі причини, які фактично можуть бути правомірними
для обґрунтування роботодавцем свого рішення про відмову у прийнятті на роботу,
але лише у випадках встановлених законодавством. Зокрема, такі причини можуть
бути пов’язані з:
— віком;
— рівнем освіти;
— станом здоров’я особи (кандидата на роботу).
Наприклад, чинним законодавством, а саме
у ст. 188 КЗпП, передбачено мінімальний вік,
з якого допускається прийняття на роботу —
16 років (у виняткових випадках, за згодою
батьків — з 15 років, а учнів у вільний від навчання час — з 14 років). У той же час для переважної частини «звичайних» професій і посад
законодавством не встановлюється максимальний вік, після якого заборонено прийняття
на роботу. Тому у відповідному обґрунтуванні
відмови у прийнятті на «звичайну» роботу
(наприклад, двірником) роботодавець може
посилатися на недосягнення неповнолітнім
16-річного віку і не може посилатися на перевищення ним певного (приміром, пенсійного)
віку.
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Форма
обґрунтування відмови
Зауважимо, що у КЗпП чітко не вказано, як
саме в зазначених випадках роботодавець має
обґрунтовувати свою відмову у прийнятті на
роботу, тобто усно чи у письмовій формі, за
власною ініціативою або на прохання кандидата, під час співбесіди з кандидатом на роботу
чи після проходження певних процедур підбору
персоналу на вакантну посаду тощо. Але у більшості випадків для роботодавця може бути доцільним повідомити про відмову в прийнятті
на роботу саме у письмовій формі з конкретним зазначенням причин такої відмови, бажано з посиланням на відповідні норми законодавства або локальних нормативних актів
підприємства, якщо вони не суперечать законодавству.
Наприклад, згідно зі ст. 190 КЗпП забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах зі
шкідливими або небезпечними умовами праці,
а також на підземних роботах (такі роботи визначаються, як правило, у затверджених у встановленому порядку переліках, наприклад, «Переліку важких робіт і робіт з небезпечними та
шкідливими умовами праці, на яких забороняється використання праці неповнолітніх», затвердженому наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 46).
Тому кандидату, якому ще не виповнилося 18
років, у якості обґрунтування відмови у прийнятті на роботу за професіями, для яких передбачено виконання зазначених видів робіт, слід
вказати на зазначену норму законодавства.
Локальними нормативними актами, на які
можна посилатися у повідомленні про відмову у
прийнятті на роботу можуть бути, наприклад,
положення про структурні підрозділи, положення про конкурсний відбір на вакантні посади,
посадові інструкції тощо, у яких можуть визначатися вимоги до кваліфікації відповідних працівників, досвіду їх роботи, рівню знань відповідних дисциплін, технологій, устаткування,
іноземних мов тощо.
Зазначена відмова може викладатися у довільній формі у вигляді спеціального повідо-
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млення, але звичайно, необхідно дотримуватися
максимальної коректності у звертаннях та
бути обережними у формулюванні причин відмови, щоб випадково не образити кандидата
на роботу та «не сприяти» його можливому
зверненню до відповідних органів, у тому числі судових, зі скаргами на начебто неправомірну, на його думку, відмову у прийнятті на роботу (див. Зразок).
Якщо роботодавець у письмовій формі повідомить кандидата на вакантну посаду про причини відмови у прийнятті на роботу із зазначеними при цьому конкретних достатньо
обґрунтованих причин цієї відмови, він може
вберегти себе у майбутньому від зайвого клопоту, якщо невдоволений кандидат почне скаржитися на нього у всілякі «інстанції», у тому
числі судові, і при цьому посилатися на вигадані ним самим і фактично недійсні причини відмови.
Наприклад, кандидат літнього віку може
поскаржитися, що йому відмовлено у прийнятті на роботу через похилий вік, що, на його
думку, є дискримінацією і порушенням його
прав згідно із законодавством. Але якщо надати такому кандидату офіційне письмове повідомлення про відмову у прийнятті на роботу у
зв’язку із незнанням ним певних сучасних технологій (устаткування), що використовується
на підприємстві, оскільки він закінчив відповідний професійний навчальний заклад багато років тому, коли відповідні технології ще не
були розроблені, і він не має жодного документа про підвищення своєї кваліфікації або
іншого документа про відповідний досвід роботи за сучасними технологіями, то оскаржити такому кандидату у встановленому порядку
відмову в прийняті на роботу буде дуже важко.

Обов’язкова письмова
форма відмови
Також зауважимо, що у ст. 184 КЗпП передбачені й випадки, коли роботодавець обов’язково має повідомити про причину відмови у прийнятті на роботу в письмовій
формі таким категоріям осіб:
— вагітним жінкам;
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Зразок

ТОВАРИСТОВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛУМ’Я»
20.12.2016 р.

№ 1234
Іванову Івану Івановичу
м. Київ, вул. Центральна, б. 1, кв. 1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про причини відмови у прийнятті на роботу
Шановний Іване Івановичу!
12 грудня 2016 року Ви звернулися до ТОВ «Полум’я» із заявою про прийняття на роботу
на вакантне робоче місце кочегара котельні 3-го розряду, про яке Ви дізналися на сайті
підприємства. На жаль, ми вимушені відмовити Вам у прийнятті на роботу на зазначене вакантне робоче місце у зв’язку із Вашою невідповідністю роботі за професією кочегара 3-го розряду. Це пов’язано з тим, що згідно з розділом 6 «Кваліфікаційні вимоги» робочої інструкції
кочегара котельні 3-го розряду, яку було розроблено і затверджено на підприємстві на основі
кваліфікаційної характеристики «Машиніста (кочегара) котельні», яка міститься у розділі 2
«Професії робітників» випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для усіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336,
для кочегара котельні 3-го розряду встановлені такі кваліфікаційні вимоги:
«Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи
або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста (кочегара) котельні 2 розряду — не менше 1 року».
Разом з тим із записів у Вашій трудовій книжці зрозуміло, що Вам було присвоєно лише
2-й розряд кочегара котельні, і до того ж, Ваш стаж роботи за професією кочегара 2-го розряду складає лише 3 неповні місяці (з 10.01.2016 р. до 30.03.2016 р. у ТОВ «Будівельник»).
У зв’язку із зазначеним та відповідно до чинного законодавства ми не можемо укласти з
Вами трудовий договір про роботу на нашому підприємстві за професією кочегара котельні
3-го розряду.

Заступник директора
з кадрових питань
та побуту

Петров

П. П. Петров

Повідомлення отримав:
20.12.2016 р.

Іванов

І. І. Іванов

— жінкам, які мають дітей віком до 3-х років;
— одиноким матерям, за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.
Зазначеним категоріям осіб взагалі заборонено відмовляти у прийнятті на роботу, але лише з
мотивів, що пов’язані з вагітністю або наявністю
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відповідних категорій дітей. Тому у повідомлені
про відмову в прийнятті на роботу зазначених
категорій не можна вказувати у якості причини
вагітність чи наявність дітей (інакше таке рішення роботодавця буде скасоване судом), натомість можна вказати невідповідність вакант-
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ній посаді внаслідок недостатньої освіти
(кваліфікації, стажу роботи), стану здоров’я тощо.
Зазначене повідомлення бажано вручити кандидату під підпис. Якщо це неможливо з певних
причин, можна також надіслати його цінним
листом з описом вкладення, копія якого зберігається у роботодавця (для «перестрахування» від можливих наступних скарг ображеного
кандидата на несправедливу, на його думку, і
таку, що суперечить законодавству, відмову).

Відмова у прийнятті на роботу за
направленням центру зайнятості
Також причини відмови у прийнятті на роботу слід вказати у письмовій формі й відповідно до
Закону України «Про зайнятість населення» від
5 липня 2012 р. № 5067-VI та наказу Міністерства
соціальної політики України «Про затвердження
форм Персональної картки та додатків до неї,
заяви про надання (поновлення) статусу безробітного та направлення на працевлаштування»
від 17 серпня 2015 р. № 848 у випадку відмови
в прийнятті на роботу кандидата, якого було направлено на вакантну роботу органом Державної
служби зайнятості. Для цього використовується
спеціальна форма «Направлення на роботу», в
якій відповідна причина (обґрунтування) відмови зазначається у графі «Відповідь про прийняте
рішення» (щодо працевлаштування) корінця
форми «Направлення на роботу», яка заповнюється роботодавцем та повертається шукачем
роботи до Центру зайнятості (див. Додаток).
Як видно із наведеної форми, відмовити кандидату у прийнятті на роботу за направленням
органу Державної служби зайнятості можна у
таких випадках:
— занятості робочого місця;
— недостатнього освітньо-кваліфікаційного
рівня або досвіду роботи;
— відсутності додаткових навичок;
— передбачених змін у штатному розкладі;
— з інших причин.
Наприклад, кандидат може повністю відповідати вимогам вакантної посади і у той же час на
момент його звернення до підприємства, на
ньому може розпочатися реорганізація, внаслідок якої «формально» вакантну посаду пла-
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нується скоротити через два або менше місяців.
Зрозуміло, що підприємство не зможе прийняти
на зазначену посаду нового працівника, бо у
цьому випадку воно не зможе дотриматися вимог ч. 1 ст. 492 КЗпП, згідно з якою про наступне
вивільнення працівників слід персонально попереджати не пізніше ніж за два місяці (за винятком прийняття на тимчасову або роботу за
строковим трудовим договором, що може не задовольнити кандидата).
Що ж стосується відсутності у кандидата додаткових навичок, прикладом цього може бути
випадок, коли підприємству буде потрібен, наприклад, перекладач однієї з іноземних мов,
який би спеціалізувався на синхронному перекладі. При цьому кандидат на вакантну посаду
може «формально» відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим кваліфікаційною
характеристикою (посадовою інструкцією) для
перекладача (тобто мати диплом про повну вищу
освіту за спеціальністю «іноземна мова» або «переклад»), але не мати при цьому навичок саме
синхронного перекладу, завдяки яким досягається певна автоматизованість перекладу, а
також відсутність напруження і швидкої втомлюваності під час перекладання.
Серед інших причин, які можуть бути підставою для відмови у прийнятті на роботу, можуть
бути причини, які визначені у згаданій вище
ст. 22 КЗпП (обмеження законодавства щодо
віку або стану здоров’я відповідного працівника), а також інші причини згідно із законодавством або локальними нормативними актами
підприємства, наприклад, обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю у зв’язку із вчиненням у минулому
корупційних правопорушень (ст. 65 Закону
України «Про запобігання корупції») або з інших
причин за рішенням суду (ст. 55 Кримінального
кодексу України), обмеження на спільну роботу
осіб, які є близькими родичами чи свояками,
якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків
вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному (ст. 251 КЗпП), тощо.

Любов ГУЩІНА,
консультант з кадрового діловодства
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|
|
Київський міський центр зайнятості, м. Київ, вул. Жилянська, 47 б, 245-45-20 |
(найменування, місцезнаходження, телефон центру зайнятості)
|
|
НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
|
№ 201 від 20.11.2016
|
(залишається у роботодавця)
|
на вільне робоче місце
|
(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру, на робоче місце, призначене для працев|
лаштування інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, на робоче місце у рахунок 5 % квоти)
|
ТОВ «Полум’я», код ЄДРПОУ 12345678, м. Київ, вул. Центральна, 12
|
(код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище фізичної особи – підприємця,
місце проживання, телефон)
|
|
Центр зайнятості направляє Кравченка Павла Миколайовича
|
(прізвище, ім’я, по батькові особи)
|
для працевлаштування на робоче місце (вакансію) менеджера з реклами
(назва посади/професії (спеціальності)) |
|
відповідно до вашої(го) інформації про потребу у працівниках від 01.11.2016
|
(інформація про потребу у працівниках від ___________ 20__р., договору
про організацію та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру |
від ____________ 20___ р. № ____)
|
Особа належить до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні |
|
працевлаштуванню:
________________________________________________________________ |
|
(назва категорії)
|
У разі працевлаштування зазначеної особи на нове робоче місце здійснюється |
компенсація роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль- |
не страхування згідно зі статтями 26, 27 Закону України «Про зайнятість населення». |
У разі працевлаштування за направленням центру зайнятості внутрішньо |
переміщеної особи роботодавцю згідно зі статтею 24 1 Закону України «Про |
зайнятість населення» компенсуються витрати на оплату праці працевлашто- |
ваної особи тривалістю не більше шести календарних місяців та витрати на |
профнавчання. У разі потреби працевлаштованій особі компенсуються витра- |
ти на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці, профнавчання, |
|
а також на проходження медичного та наркологічного огляду.
|
Корінець направлення на працевлаштування з прийнятим рішенням необхідно
|
повернути до центру зайнятості протягом семи календарних днів з дати направ- |
лення особи на працевлаштування.
|
Спеціаліст, який видав направлення
|
на працевлаштування
Власенко
Власенко В. В., 100-00-01
|
(підпис)
(прізвище, ініціали, контактний телефон)
|
|
М. П.

Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості
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М. П.

(або уповноважена особа)

(підпис)

«25» листопада 2016 року

(прізвище, ініціали)

Просимо направити (не направляти) на це робоче місце іншу кандидатуру
(необхідне підкреслити).
Керівник підприємства, установи,
організації, фізична особа - підприємець
_______________________
Фоменко
Фоменко Р. Р.

(зазначити причину)

відмова особи _____________________________________________________

кандидатура не відповідає вимогам у зв’язку з відсутністю повної вищої освіти,
яка встановлена кваліфікаційними вимогами для менеджера з реклами

відмовлено в прийнятті на роботу, робоче місце зайняте з «___» ____ р.

(вказати причину)

буде прийнято за умови проходження особою профнавчання згідно з договором на працевлаштування після закінчення навчання
рішення відстрочено до «___» ____________ р. ____________________

(наявне, новостворене)

Відповідь про прийняте рішення
(заповнюється роботодавцем та повертається центру зайнятості)
прийнято з «___» ____________ р., наказ (трудовий договір) від
__________ № ____
буде прийнято за умови надання дотації з Фонду соціального захисту інвалідів (спеціальне робоче місце для інваліда) _________________________

(назва посади/професії (спеціальності))

на робоче місце (вакансію) менеджера з реклами

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

Кравченка Павла Миколайовича

(код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище фізичної особи – підприємця,
місцезнаходження, телефон)

ТОВ «Полум’я», код ЄДРПОУ 12345678, м. Київ, вул. Центральна, 12

(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру, на робоче місце, призначене для
працевлаштування інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, на робоче місце у рахунок 5 % квоти)

на вільне робоче місце

КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
№ 201 від 20.11.2016

(найменування, місцезнаходження, телефон центру зайнятості, П. І. Б. спеціаліста, який видав направлення)

Київський центр зайнятості, м. Київ, вул. Жилянська, 47б, 245-45-20,
Власенко Віктор Володимирович

Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
17 серпня 2015 р. № 848

Додаток

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
ПРАВОВІ АКЦЕНТИ
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Новоприйнятий працівник
не виходить на роботу:
що робити кадровику?
Інколи трапляються випадки, коли працівника прийнято на роботу, але він з деяких причин не приступив до роботи у свій перший робочий день. Або вже після видання наказу
про прийняття на роботу відповідна особа відмовляється від роботи, на яку ще зовсім
недавно вона просила її прийняти у своїй відповідній заяві. Дізнайтеся, як діяти кадровику в таких випадках, які слід вжити заходи для правильного вирішення проблеми, що
виникла, та які документи слід оформити.

Дати трудового договору і прийняття на роботу
Відповідно до ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), працівник не
може бути допущений до роботи без укладення
трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого ним органу (далі — роботодавець), та повідомлення центрального органу виконавчої
влади з питань забезпечення формування та
реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (наразі таким
органом є Державна фіскальна служба України,
далі — ДФСУ) про прийняття працівника на
роботу в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (далі — КМУ).
У зв’язку із зазначеним та відповідно до постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним
органам про прийняття працівника на роботу»
від 17 червня 2015 р. № 413 направити зазначене повідомлення роботодавцю потрібно після
оформлення трудового договору (оформлення
наказу, розпорядження про прийняття на роботу), але до фактичного початку роботи працівника. Таким чином, дата укладання трудового
договору, а також дати відповідної заяви, наказу
та повідомлення ДФСУ, як правило, не співпадають із датою прийняття працівника на роботу
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(датою першого виходу на роботу прийнятого
працівника), що вказуються у зазначених документах, наприклад:
— заява працівника від 12.12.2016 р. про прийняття на роботу з 15.12.2016 р.;
— наказ роботодавця від 12.12.2016 р. (або
пізніше але до дати повідомлення ДФСУ) про
прийняття на роботу з 15.12.2016 р.;
— повідомлення ДФСУ від 12.12.2016 р. (або
13 – 14.12.2016 р.) про прийняття на роботу з
15.12.2016 р..
Внаслідок цього бувають випадки, коли майбутній працівник може відвідати відповідне підприємство, установу, організацію (далі — підприємство) для оформлення на роботу (подання
відповідних документів та заяви про прийняття
на роботу, підписання письмового трудового договору), наприклад, 12.12.2016 р., але у перший
день своєї роботи наступного дня чи в якийсь
інший день, наприклад, 15.12.2016 р., не з’явитися на роботу на підприємство, попередньо
повідомивши про це роботодавця або взагалі
без жодних повідомлень. Що ж робити кадровику в таких випадках?

Відмова працівника від роботи
Зауважимо, що на практиці прийнятий на роботу працівник може не вийти на роботу в перший
(а іноді й наступні дні) через різні причини. Наприклад, він може просто «передумати» розпочати

17

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

свою працю за вже укладеним трудовим договором, приміром,через сімейні обставини, у зв’язку
з тим, що знайшов більш підходящу роботу, тощо.
Або ж працівник може бути не в змозі вийти на
роботу через незалежні від нього обставини,
пов’язані з поважними причинами — внаслідок
раптового погіршення свого здоров’я, виклику до
суду і т. ін.. Залежно від причини невиходу працівника на роботу дії кадровика можуть значно відрізнятися.
Наприклад, якщо відповідна особа «передумала» розпочати роботу за укладеним трудовим
договором ще до дати прийняття її на роботу
(дати першого виходу на роботу), то вона перш
за все має повідомити про це роботодавця. Це
доречно зробити шляхом подання зазначеною
особою відповідної заяви про свою відмову від
роботи (скасування трудового договору), бажано у письмовій формі, оскільки у такій формі
вже були оформлені відповідні документи про
прийняття на роботу (заява, трудовий договір,
наказ). У випадку ж лише усної заяви, у роботодавця можуть виникнути певні проблеми, якщо,
наприклад, він прийме на вакантну посаду іншу
особу, а перша особа знову передумає і повідомить роботодавця про свій все ж таки вихід на
роботу (або просто вийде на роботу згідно з трудовим договором без додаткового повідомлення
роботодавця про своє «передумування»).
У цьому випадку перша особа у разі виникнення спору з роботодавцем щодо її праці на підприємстві може посилатися на те, що вона «начебто не відмовлялася» від роботи або що «роботодавець її неправильно зрозумів» тощо, а у
роботодавця не буде жодних доказів про її відмову від роботи.
Зауважимо, що у період між датою подання
заяви про прийняття на роботу і датою прийняття на роботу (першого дня виходу на роботу), відповідна особа де-юре ще не є працівником підприємства, а тому в цей період на неї не
розповсюджуються вимоги трудового законодавства та відповідних локальних нормативних актів підприємства (правил внутрішнього
трудового розпорядку, колективного договору
тощо) щодо її праці на відповідному підприємстві. Тому цій особі, у разі її небажання розпо-
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чати роботу за укладеним трудовим договором, не треба звільнятися з роботи відповідно до норм КЗпП (тобто писати заяву про
звільнення за власним бажанням або за угодою сторін (ст. 38 КЗпП, п. 1 ст. 36 КЗпП)), а
слід подати заяву про скасування своєї попередньої заяви про прийняття на роботу.
При цьому така заява має подаватися керівнику підприємства не від імені працівника підприємства, (наприклад, економіста Іванова), а
від певного «громадянина» (як і попередня заява про прийняття на роботу) (Зразок 1).
Якщо ж відповідна особа відмовляється писати заяву про відмову від роботи, то бажано, за
можливості, зафіксувати зміст розмови з нею
у відповідному акті, який можна скласти, якщо
будуть свідки такої розмови. Це можуть бути,
наприклад, інші працівники відділу кадрів, які
були присутні у кабінеті, де відбувалася ця розмова, або, якщо розмова відбувалася за допомогою телефону, то кадровик може, приміром, переключити телефон на режим «гучного
зв’язку», щоб розмову почули інші працівники
(Зразок 2).
Після отримання заяви про відмову від роботи або складання зазначеного акта, кадровику
слід оформити скасування відповідного трудового договору (наказу про прийняття на роботу), наказом керівника підприємства (Зразок 3),
а також надіслати ДФСУ скасовуюче повідомлення про прийняття на роботу, яке подається
у pазі допущення помилки роботодавцем та
необхідності внесення змін до повідомлення
про прийняття працівника на роботу (Зразок 4).
У такому повідомленні вказується рядок, в якому зазначено відомості про працівника, з яким
так і не відбулися трудові відносини.
Крім того, якщо відділом кадрів вже була
отримана трудова книжка працівника і вона
була зареєстрована у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (за формою,
затвердженою наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 р. № 277), то
вона повертається відповідній особі або їй
надсилається поштою рекомендований лист з
повідомлення про необхідність отримання
трудової книжки. При цьому у графі 12 «Дата і
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок 1

Директору ТОВ «Заготівельник»
Колодяжному В. І
Іванова Івана Івановича,
зареєстрованому за адресою
вул. Широка, б. 11., кв. 12, м. Харків,
тел. 123-00-00
паспорт серія ББ №123456
виданий Центральним РУ ГУ МВС України
у Харківській обл. 12 жовтня 2010 р.,
ідентифікаційний номер: 1234567890
Заява
Прошу скасувати мою заяву про прийняття на роботу від 12.12.2016 р. у зв’язку із сімейними обставинами.
14 грудня 2016 р.

Іванов

І. І. Іванов

Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГОТІВЕЛЬНИК»
АКТ № 3
14.12.2016 р.

м. Харків

Про відмову
від роботи Іванова І. І.
Мною, начальником відділу кадрів Івасюком П. С.,складено цей акт про те, що гр. Іванов
Іван Іванович, який 12.12.2016 р. подав заяву про прийняття на роботу економістом із
збуту з 15.12.2016 р., 14.12.2016 р. об 11:00 зателефонував до відділу кадрів і повідомив,
що він за сімейними обставинами не може приступити до роботи з 15.12.2016 р. та попросив скасувати його заяву від 12.12.2016 р. про прийняття на роботу. На прохання негайно
відвідати підприємство та написати заяву про відмову від роботи, він відповів, що не може
цього зробити найближчими днями. Після цього я переключив телефон на режим гнучкого зв’язку, запросив до свого кабінету інспектора з кадрів Василенко С. С. та бухгалтера
Ляшенко, і попросив Іванова І. І. ще раз повторити його інформацію про неможливість
приступити до роботи й прохання про скасування його заяви від 12.12.2016 р., що він і
зробив.

Начальник відділу кадрів
Інспектор з кадрів
Бухгалтер
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Івасюк
Василенко
Ляшенко

П. С. Івасюк
С. С. Василенко
Р. Р. Ляшенко
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Зразок 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГОТІВЕЛЬНИК»
НАКАЗ
14.12.2016 р.

м. Харків

№ 130-п

Про скасування наказу
про прийняття на роботу Іванова І. І.
У зв’язку із надходженням 14.12.2016 р. усної заяви Іванова І. І. про його небажання працювати економістом із збуту відділу збуту підприємства згідно з поданою заявою від
12.12.2016 р., керуючись ст. 24 Кодексу законів про працю України,
НАКАЗУЮ:
1. Скасувати наказ про прийняття на роботу Іванова І. І. від 12.12.2016 р. № 128-п як такий,
що не набрав чинності.
2. Начальнику відділу кадрів Івасюку П. С. у встановленому порядку направити до Державної
фіскальної служби України скасовуюче повідомлення про прийняття на роботу Іванова І. І..
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Підстава: акт про відмову від роботи Іванова І. І. від 14.12.2016 р. № 3.
Директор

Колодяжний

підстава видачі працівнику трудової книжки
при звільненні» Книги обліку руху трудових
книжок робиться посилання на наказ про скасування наказу про прийняття на роботу (трудового договору).

Невихід працівника
на роботу з невідомих причин
Якщо відповідна особа не повідомляла роботодавця про своє небажання працювати за укладеним трудовим договором, але у свій перший робочий день на роботу не вийшла, то кадровику
слід виходити з того, що починаючи з дати прийняття на роботу особа вже вважається працівником підприємства й, відповідно, між нею та
роботодавцем де-юре починаються трудові відносини, а тому на цього працівника вже поширюються усі норми законодавства про працю.
Зокрема, в разі відсутності працівника з неповажної причини роботодавець має право звільнити його за прогул (підстава — п. 4 ст. 40 КЗпП).
Разом з тим не будь-яку відсутність працівника на підприємстві одразу слід вважати прогу-
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В. І. Колодяжний

лом. Хоча у самому КЗпП відсутнє визначення
прогул, але воно є у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9 (далі — Постанова ВСУ № 9).

При розгляді позовів про поновлення на роботі осіб,
звільнених за п. 4 ст. 40 КЗпП, прогулом визнається
відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без
поважних причин (п. 24 Постанови ВСУ № 9).
Що стосується поважних причин, то відповідно до судової практики ними можуть бути, наприклад:
— наявність медичних документів, що підтверджують неможливість виконання своїх обов’язків працівником;
— виклик до органів, явка до яких є обов’язковою (наприклад, прокуратура, суд, військовий
комісаріат);
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Повідомлення
про прийняття працівника на роботу
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1

Іванов

4

Іван

1

2

2

Іванович

0

13. Головний бухгалтер

МП (за наявності)

12. Керівник

1

1
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4

5

6

7

8

5

6

2

5

1

0

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта**)

8

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта**)

2

2

9

2

0

(підпис)

Марченко

(підпис)

Колодяжний

1

6

128-п

* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки.
** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

________________

10. Дата формування повідомлення у страхувальника

1
2
3
4
5
6

скасовуюче

+

7. Номер
5. Реєстраційний номер облікової
наказу
або роз6. Прізвище, ім’я,
картки платника податків або сепорядження
по батькові застрахованої особи про прийняття
рія та номер паспорта**
на роботу

2. Тип: початкове

(найменування /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

2

1

2

2

0

1

6

1

5

1

2

(ініціали та прізвище)

Г. М. Марченко

(ініціали та прізвище)

В. І. Колодяжний

11. Кількість заповнених рядків на аркуші

1

2

0

0

1

6

1

9. Дата початку роботи

1 2 3 4 5 6 7 8

№ аркуша повідомлення ___________

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413

8. Дата видання наказу
або розпорядження про
прийняття на роботу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Заготівельник»

1. Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

3. Порядковий
номер
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4. Категорія
особи*

Зразок 4

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
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— наявність працівника на території підприємства, хоча і не на робочому місці тощо.
Тому у випадку невиходу прийнятого працівника на роботу в його перший робочий день,
кадровику, перш за все, слід спробувати з’ясувати причину цього невиходу, наприклад, за
допомогою телефону, направлення до місця

проживання працівника відповідної комісії
тощо.
У випадку неможливості довідатися про причину невиходу працівника на роботу, це слід зафіксувати у відповідному акті (Зразок 5), а також доповісти про це керівництву підприємства
за допомогою доповідної записки (Зразок 6).
Зразок 5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГОТІВЕЛЬНИК»
АКТ № 4
15.12.2016 р.

м. Харків

Про відсутність
на роботі Іванова І. І.
Мною, начальником відділу кадрів Івасюком П. С., інспектором з кадрів Василенко С. С. та
начальником відділу збуту Новаком Р. Р. складено цей акт про те, що Іванов І. І., якого згідно
з наказом від 12.12.2016 р. № 128-п було прийнято на роботу економістом із збуту відділу
збуту з 15.12.2016 р., був відсутній на роботі (як на своєму робочому місці, так і на підприємстві в цілому) протягом всього робочого дня 15.12.2016 р. з 9:00 до 18:00.
Про наявність поважних причин, що пояснюють відсутність на роботі, ні напередодні, ні
протягом робочого дня 15 грудня 2016 р. Іванов І. І. жодними засобами зв’язку не повідомляв, на телефонні дзвінки не відповідає.
Начальник відділу кадрів
Інспектор з кадрів
Начальник відділу збуту

Івасюк
Василенко
Новак

П. С. Івасюк
С. С. Василенко
Р. Р. Новак

Зразок 6

Директору ТОВ «Заготівельник»
В. І. Колодяжному
начальника відділу кадрів
П. С. Івасюка
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
За інформацією начальника відділу збуту Новака Р. Р. 15 грудня 2016 р. економіст із
збуту відділу збуту Іванов І. І. (якого було прийнято на роботу на зазначену посаду згідно з
наказом від 12.12.2016 р. № 128-п) був відсутній на роботі (як на своєму робочому місці, так
і на території підприємства в цілому) протягом всього робочого дня з 9:00 до 18:00. Про
наявність поважних причин, що пояснюють відсутність на роботі, ні напередодні, ні протягом
робочого дня 15 грудня 2016 р. Іванов І. І. жодними засобами зв’язку не повідомляв, на телефонні дзвінки не відповідав. У зв’язку із зазначеним, мною, а також начальником відділу
збуту Новаком Р. Р. та інспектором з кадрів Василенко С. С. складено відповідний акт № 4
(додається).
Відділом кадрів вживаються усі необхідні заходи щодо встановлення причин відсутності
Іванова І. І. на роботі, про що Вам буду негайно додатково доповідати у разі надходження
нової інформації.
15.12.2016 р.
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Івасюк

П. С. Івасюк
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Також факт відсутності працівника на роботі
фіксується у Табелі обліку використання робочого часу. Зокрема до встановлення причини неявки в Табелі проставляється буквений код — «НЗ»
або цифровий код — «28» (неявка з нез’ясованих
причин). Якщо потім буде з’ясовано, що працівник не вийшов на роботу з поважних причин,
наприклад, захворів, то до Табеля вносяться відповідні зміни.
Після з’ясування причин невиходу на роботу, у тому числі шляхом отримання від працівника відповідних пояснень (у ст. 149 КЗпП зазначено, що роботодавець до застосування
дисциплінарного стягнення повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень) і підтвердних документів
або шляхом отриманням відповідної інформації комісією із розслідування причин невиходу на роботу, керівник підприємства приймає
рішення, чи вважати відсутність працівника
на роботі прогулом без поважних причин чи
ні.
У випадку достатніх підстав вважати невихід
працівника на роботу прогулом без поважних
причин, керівник підприємства, може прийняти

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

рішення про накладення на працівника одного з
відповідних дисциплінарних стягнень, а саме:
— оголосити догану працівнику (наприклад,
якщо працівник не вийде на роботу у перший
день, але вийде на роботу наступного дня) (Зразок 7);
— звільнити працівника за п. 4 ст. 40 КЗпП
(Зразок 8).
Згідно зі ст. 47 КЗпП роботодавець зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести
з ним остаточний розрахунок. Але якщо працівник не з’явився на роботу у перший та наступні
дні роботи, то відповідно у роботодавця не виникає і зобов’язань щодо оплати праці за ці дні,
тобто проведення розрахунку з працівником у
день його звільнення. Якщо працівник не з’являється на роботу, то роботодавець не може йому
в день звільнення видати й трудову книжку
(якщо він її подав до відділу кадрів у процесі
оформлення на роботу), але він має внести до
трудової книжки відповідний запис про звільнення і надіслати працівнику поштою рекомендованим листом повідомлення про необхідність
отримання трудової книжки (Зразок 9).
Зразок 7

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГОТІВЕЛЬНИК»
НАКАЗ
16.12.2016 р.

м. Харків

№ 131-п

Про оголошення догани
Іванову І. І.
У зв’язку з порушенням Івановим І. І. трудової дисципліни, враховуючи ступінь тяжкості
вчиненого проступку, заподіяну ним шкоду, обставини, за яких його було вчинено,
НАКАЗУЮ:
ІВАНОВУ Івану Івановичу, економісту із збуту відділу збуту, оголосити догану за порушення трудової дисципліни (прогул без поважних причин 15.12.2016 р.).
Підстави: 1. Акт про відсутність на роботі від 15.12.2016 р. № 4.
2. Пояснювальна записка Іванова І. І. від 16.12.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
16.12.2016 р.
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Колодяжний
Іванов

В. І. Колодяжний
І. І. Іванов
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Зразок 8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГОТІВЕЛЬНИК»
НАКАЗ
16.12.2016 р.

м. Харків

№ 131-п

Про звільнення
Іванова І. І.
ЗВІЛЬНИТИ:
ІВАНОВА Івана Івановича, економіста із збуту відділу збуту, 16.12.2016 р. за прогул без
поважних причин (15.12.2016 р.), п. 4 ст. 40 КЗпП України.
Підстави: 1. Акт про відсутність на роботі від 15.12.2016 р. № 4.
2. Пояснювальна записка Іванова І. І. від 16.12.2016 р..
Директор

Колодяжний

З наказом ознайомлений:
16.12.2016 р.

В. І. Колодяжний

Іванов

І. І. Іванов

Зразок 9

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Заготівельник»
03

15

12

2016

Прийнятий до відділу збуту економістом із збуту

Наказ від 12.12.2015
№ 128-п

04

16

12

2016

Звільнений за прогул без поважних причин, п.4 ст. 40

Наказ від 16.12.2016

КЗпП

№ 131-п

Начальник відділу кадрів

Зауважимо, що застосування дисциплінарних стягнень є правом, а не обов’язком роботодавця, і в окремих випадках він узагалі
може не застосовувати до працівника жодних
дисциплінарних стягнень (наприклад, якщо
працівник є дуже цінним фахівцем для підприємства і його звільнення та відхід до конкурентів
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може дуже негативно позначатися на ефективності діяльності підприємства). Також відповідно до ч. 3 ст. 149 КЗпП при обранні виду стягнення роботодавець повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну
ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
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У разі звільнення за прогул без поважних причин відповідно до ст. 43 КЗпП роботодавцю слід
отримати згоду виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової
організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із
зазначених підстав здійснюється з прокурором,
поліцейським і працівником Національної поліції України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного
антикорупційного бюро України чи органу, що
здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства.
Але оскільки працівник не вийшов на роботу
у свій перший робочий день, то він не міг вступити і до профспілкової організації на підприємстві або стати у ній на облік, і тому він не
може бути членом профспілки на підприємстві,
а тому згода профспілки на звільнення у цьому
випадку не потрібна.
Також за домовленістю роботодавця та працівника, що не вийшов на роботу, він може бути
звільнений за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП).

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Якщо ж у працівника до укладання трудового
договору не було трудової книжки, і він був
звільнений за прогул без поважних причин (у
зв’язку із не виходом на роботу), то такому працівнику немає потреби оформлювати і видавати
трудову книжку, бо відповідно до п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, трудові книжки ведуться на працівників, які працюють на підприємстві понад п’ять днів.
Також у випадку розірвання трудового договору відповідно до норм КЗпП із прийнятим
працівником, який не приступив до роботи
(звільненим за прогул без поважних причин),
немає потреби надсилати відповідне скасовуюче повідомлення до ДФСУ.

Марія КОХАНОВСЬКА,
експерт з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Громадяни, які мають
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню
Чинним законодавством України для окремих соціально не захищених категорій громадян (ветерани війни, працівники з дітьми, неповнолітні тощо) передбачені різноманітні
пільги та інші переваги у сфері праці. Більшість таких переваг може бути реалізована
відповідними громадянами тоді, коли вони вже стануть працівниками певного підприємства, установи, організації (далі — підприємство), тобто вже у процесі трудової діяльності на своєму підприємстві, наприклад, у випадку надання відпусток, реорганізації
підприємства, встановлення скороченого робочого дня тощо. Але є і такі категорії громадян, у яких переваги у сфері праці пов’язані також з питаннями працевлаштування,
тобто ці переваги можуть бути фактично реалізовані ще до того, як відповідний громадянин став працівником підприємства. З’ясуємо, що ж це за категорії та яких вимог
чинного законодавства мають дотримуватися відповідні посадові особи підприємства
для реалізації переваг відповідних категорій у питаннях працевлаштування.

Правові підстави
Основними законодавчими актами, які встановлюють додаткові гарантії у сприянні працевлаштування окремих категорій громадян, а
також регулюють порядок такого працевлаштування, є Кодекс законів про працю України
(далі — КЗпП) та Закон України «Про зайнятість
населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі —
Закон № 5067). Зокрема, у КЗпП відповідним питанням пільгового працевлаштування певних
категорій громадян тією чи іншою мірою присвячені такі його статті:
— ст. 172 щодо застосування праці інвалідів;
— ст. 184 щодо гарантій при прийнятті на роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей;
— ст. 196 щодо конкретних категорій громадян, для яких передбачені додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню;
— ст. 198 щодо працевлаштування працівників молодше вісімнадцяти років у випадку їх
звільнення;
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— ст. 2526 щодо зарахування в бригаду працівників, які мають додаткові гарантії у сфері
працевлаштування.
Своєю чергою, у Законі № 5067 конкретизуються відповідні положення КЗпП щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню,
а також визначаються відповідні механізми для
забезпечення таких гарантій, наприклад, встановлення відповідної квоти для працевлаштування відповідних категорій громадян.

Категорії осіб, які мають додаткові
гарантії у сфері працевлаштування
Основні категорії осіб, які мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, перелічені у згаданій вище ст. 196 КЗпП:
— молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (протягом
шести місяців після закінчення або припинення
навчання) і вперше приймається на роботу;
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— молодь, яка звільнилася із строкової військової служби, військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського
складу або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення
або припинення служби) і вперше приймається
на роботу;
— діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування;
— особи, яким виповнилося 15 років та які за
згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
— інші категорій осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідно до законодавства).
Крім того, для визначення поняття «інші категорії осіб» слід звернутися до ст. 14 Закону
№ 5067, у якій також більш конкретизуються
і деякі вже згадані у ст. 196 КЗпП категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню:
один з батьків або особа, яка їх замінює і:
— має на утриманні дитину (дітей) віком до
шести років;
— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
— утримує без одного з подружжя інваліда з
дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда
I групи (незалежно від причини інвалідності);
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи,
яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися
на роботу;
особи, звільнені після відбуття покарання
або примусового лікування;
молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після
закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
особи, яким до настання права на пенсію за
віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
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вання» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058) залишилося 10 і менше років;
інваліди, які не досягли пенсійного віку,
встановленого ст. 26 Закону № 1058;
особи, яким виповнилося 15 років та які за
згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
учасники бойових дій, зазначені у пунктах
19 та 20 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII.
Зауважимо, що у деяких кадровиків можуть
виникати сумніви щодо правильного трактування терміну «молодь», який використовується
у КЗпП для відповідної категорії громадян, бо у
КЗпП не наводиться конкретне визначення цього поняття (відповідні вікові межі). Тому для
правильного визначення цієї категорії слід звернутися до Закону № 5067, у якому також згадується цей термін і який для правильного його
застосування відсилає до Закону України «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні» від 5 лютий 1993 р. № 2998-XII
(далі — Закон № 2998). Відповідно до ст. 1 Закону № 2998 молодь, молоді громадяни — це
громадяни України віком від 14 до 35 років.
Крім того, у цій же статті встановлюються і
вікові межі такої категорії, як неповнолітні, тобто це громадяни віком до 18 років.
Також у деяких кадровиків можуть виникнути
питання, щодо законності додаткових гарантій у
сприянні працевлаштуванню для окремих категорій громадян, адже відповідно до ст. 21 КЗпП
забороняється будь-яка дискримінація у сфері
праці, зокрема порушення принципу рівності
прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно, у тому числі,
від статі, віку, стану здоров’я тощо. Наприклад,
якщо певні категорії молоді мають додаткові гарантії у сфері працевлаштування, то це вже схоже на дискримінацію у сфері працевлаштування
літніх людей, які не підпадають під категорію
молодь. У зв’язку із зазначеним слід звернути
увагу на ч. 2 ст. 11 Закону № 5067, відповідно до
якої не вважається дискримінацією здійснення заходів щодо додаткового сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян.
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Квота для працевлаштування
Для забезпечення прав категорій громадян,
які перелічені у ст. 196 КЗпП та ст. 14 Закону
№ 5067 (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058,
норматив працевлаштування на роботу яких
встановлюється згідно із Законом України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII (далі —
Закон № 875)), у сприянні влаштуванню підприємствам встановлюється спеціальна квота
відповідно до Закону № 5067.
Зокрема, згідно з частинами 2 – 3 ст. 14 Закону № 5067 для підприємств із чисельністю
штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
Така квота розраховується роботодавцями самостійно з урахуванням чисельності громадян,
які на умовах повної зайнятості вже працюють
на їх підприємствах і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів).
У межах зазначеної квоти працевлаштування
громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, здійснюється роботодавцем самостійно. Також за необхідності роботодавці можуть звернутися за сприянням для
працевлаштування даної категорії громадян до
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
Зауважимо, що розповсюдження обов’язку
щодо встановлення роботодавцем відповідної
квоти для працевлаштування певних пільгових
категорій осіб на фізичних осіб – підприємців
Законом № 5067 не передбачене.

Інформування відповідних органів
про дотримання квоти
Для забезпечення дотримання роботодавцями зазначеної квоти відповідно до вимог ч. 2
ст. 14 Закону № 5067 роботодавці зобов’язані
щороку інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері зайнятості населення та трудової міграції,
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у встановленому ним порядку. На цей час такий
порядок встановлений наказом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» від 16 травня 2013 р. № 271
(далі — Порядок № 271), відповідно до якого
зазначена інформація має подаватися не пізніше 1 лютого після звітного року за спеціально
встановленою формою (див. Зразок).
Порядок заповнення зазначеної форми визначений у розділі ІІІ Порядку № 272, згідно з
яким у рядку:
— 01 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік,
що передує звітному;
— 02 зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню відповідно до
ст. 14 Закону № 5067 та працювали на умовах
повної зайнятості у звітному році;
— 03 зазначається розрахункова чисельність
працівників, що мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних
працівників за попередній календарний рік.
Округлення результатів обчислень здійснюється
за таким правилом: округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює «4», вона відкидається;
якщо більше або дорівнює «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю;
— 04 вказується чисельність громадян, яких
планується працевлаштувати в поточному році
у рахунок квоти.
Заповнена форма підписується керівником
(відповідальною особою за подання інформації)
підприємства. Зазначаються прізвище, ініціали
та дата складання.
Крім того, для укомплектування існуючих вакансій роботодавці подають до відповідного органу Державної служби зайнятості та інформацію
про попит на робочу силу (вакансії), у тому числі
з урахуванням потреби для осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
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Зразок

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню за 2016 р.
Подають

Строк подання

Підприємства, установи та організації незалежно від форми
Щороку не пізніше 1 лютого
власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб — після звітного року
територіальному органу Державної служби зайнятості у районі,
місті, районі у місті незалежно від місцезнаходження

Респондент:
Код за ЄДРПОУ
123456
Найменування:
Приватне акціонерне товариство «Енергетик»
Місцезнаходження: 02139, м. Київ, вул. Весняна, 1
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, населений пункт, вулиця/провулок,

____________________________________________________________________________________________________
площа тощо, номер будинку/корпусу, номер квартири/офісу)

Телефон: (012)34-56-78 Факс: (012)34-56-79 Електронна пошта: hr@enegetik.ua

Назва показників
А
Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік —
усього

Код рядка
Б
01

Кількість, осіб
1
167

у т. ч. чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді

02

11

Квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників

03

8

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

04

—

Дата заповнення «_30 » ____січня_____ 2017 р.
Керівник (відповідальна особа за подання інформації):
Ірина Іванівна Петренко

Петренко
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата прийняття «____» _____________ 20__ р.
Відповідальна особа, яка прийняла інформацію:
___________________________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Документи для набуття права
на додаткові гарантії
Передбачені законодавством додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню можуть
бути реалізовані лише на підставі відповідних
документів, які підтверджують пільговий статус
відповідної особи. Зокрема такі документи для
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підтвердження права на працевлаштування у
межах відповідної квоти деяких категорій осіб,
що перелічені у ст. 14 Закону № 5067, а також у
п. 2.2. розділу ІІ Порядку № 271 конкретно визначені у п. 3.2. розділу ІІІ Порядку № 271:
 копія свідоцтва про народження дитини
для:
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— одного з батьків або особи, яка їх замінює і:
– має на утриманні дітей віком до шести
років (до досягнення дітьми (дитиною) шести
років). Таке право може використати один із
батьків дітей (дитини) віком до шести років;
– виховує без одного з подружжя дитину
віком до 14 років (до досягнення дитиною 14
років);
– осіб, яким виповнилося 15 років та які за
згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу (протягом трьох років з дня прийняття на
роботу);
 копія пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність, або у разі його відсутності один із таких документів: копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну
допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», наведеного в додатку 1
до Порядку обліку, зберігання, оформлення та
видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 р.
№ 612, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 5 грудня 2007 р. за № 1349/14616; копія форми № 080/о «Медичний висновок про
дитину-інваліда віком до 18 років», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 4 грудня 2001 р. № 482, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 р. за
№ 11/6299; копія форми первинної облікової
документації № 157-1/о «Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією»,
затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 30 липня 2012 р. № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
5 вересня 2012 р. за № 1504/21816 для:
— одного з батьків або особи, яка їх замінює і:
– виховує без одного з подружжя дитинуінваліда (до досягнення дитиною-інвалідом 18
років);
– утримує без одного з подружжя інваліда
з дитинства (незалежно від віку) та/або інвалі-
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да I групи (незалежно від причини інвалідності) (до досягнення батьками пенсійного віку
відповідно до ст. 26 Закону № 1058);
 копія рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування
над такою дитиною або рішення суду для:
— громадян, які належать до категорії особи,
яка замінює одного із батьків;
 довідка про отримання (неотримання)
допомоги за формою, наведеною у додатку 11
до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення
особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
19 вересня 2006 р. № 345, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 р. за
№ 1098/12972 для:
— одинокої матері (батька);
 копія витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18 листопада 2008 р.
№ 4580, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 17 грудня 2008 р. № 1200/15891 для:
— дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до досягнення ними 18-річного віку);
 копія довідки про звільнення за формою,
наведеною у додатку 9 до Інструкції про роботу
відділів (груп, секторів, старших інспекторів)
контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів,
затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 8 червня 2012 р. № 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня
2012 р. за № 957/21269, для:
— осіб, звільнених після відбуття покарання
або примусового лікування, які після звільнення
не перебували у трудових відносинах (до припинення трудових відносин з роботодавцем,
який прийняв їх на роботу);
 копія диплома або іншого документа про
освіту для:
— молоді віком до 35 років, яка закінчила або
припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах
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(протягом шести місяців після закінчення або
припинення навчання) і яка вперше приймається
на роботу (протягом трьох років з дня прийняття на роботу);
 копія військового квитка для:
— молоді віком до 35 років, яка звільнилася зі
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після
закінчення або припинення служби) і яка вперше приймається на роботу (протягом трьох років з дня укладення першого трудового договору
після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби).

Нормативи
працевлаштування інвалідів
Як зазначається у ч. 2 ст. 14 Закону № 5067,
нормативи працевлаштування інвалідів встановлюються не у наведеному вище порядку, а
відповідно до Закону № 875. Зокрема, згідно зі
ст. 17 Закону № 875 підприємства за рахунок
коштів Фонду соціального захисту інвалідів або
за рішенням місцевої ради за рахунок власних
коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів,
здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і
пристосування тощо з урахуванням обмежених
можливостей інваліда.
З врахуванням зазначеного прийняття на роботу інвалідів (не має значення, досягли вони
пенсійного віку чи ні, головне — щоб були працездатними) здійснюється на створені для них
робочі місця. Кількість таких місць згідно зі
ст. 19 Закону № 875 має відповідати встановленому нормативу — 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а для штатної чисельності від 8 до 25
осіб — один працівник.
Підприємства самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до зазначеного нормативу і
забезпечують працевлаштування інвалідів. При
зазначених розрахунках кількість робочих місць
округлюється до цілого значення.
Відповідно до ст. 4 Закону № 875, пільги інвалідам надаються на підставі посвідчення, яке
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підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до
Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
від 16 листопада 2000 р. № 2109-III, «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам» від 18 травня
2004 р. № 1727-IV, в яких зазначено групу та
причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію «дитина-інвалід» (для дітей), а також у
відповідних випадках вказано їх основні нозологічні форми захворювань (по зору, слуху та з
ураженням опорно-рухового апарату).
Також зауважимо, що ст. 17 Закону № 875 визначено право інвалідів на працю, яке не ставиться в залежність від установленої їм групи
інвалідності. Але якщо за висновком Медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) запропонована інваліду робота протипоказана, то
укладати трудовий договір роботодавець не має
права (ч. 6 ст. 24 КЗпП). Крім того, роботодавцям забороняється встановлювати випробувальний строк інвалідам із довідкою МСЕК (ч. 3
ст. 26 КЗпП).
Для виконання своїх обов’язків щодо працевлаштування інвалідів та надання їм інших пільг
підприємства відповідно до ст. 19 Закону № 875
мають зареєструватися у Фонді соціального захисту інвалідів та подавати до нього відповідні
звіти у порядку, встановленому постановою
Кабінету міністрів України «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 31 січня
2007 р. № 70 (далі — Постанова № 70). Зокрема
підприємства мають подати не пізніше 1 березня після звітного періоду до відділення Фонду
соціального захисту інвалідів за місцем їх реєстрації Звіт про зайнятість і працевлаштування
інвалідів за звітний рік за формою, встановленою наказом Міністерства праці України від
10 лютого 2007 р. № 42.

Володимир НАВРОЦЬКИЙ,
експерт
з кадрового діловодства
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Відповідність посаді
під час прийняття на роботу:
що слід враховувати?
Під час пошуку і добору персоналу на підприємстві, а також у подальшому при
прийнятті рішення щодо прийняття на роботу певної особи кадровику доводиться
вирішувати і питання щодо відповідності цієї особи вимогам певної вакантної посади чи професії. Для цього кадровику слід проаналізувати фактичну професійну
компетенцію кандидата на роботу, в тому числі з врахуванням наявних у нього
документів про його попередню трудову діяльність та освіту, а також порівняти цю
компетентність з вимогами, які висуваються для працівників на певних посадах або
за певними професіями. Які ж саме документи та нормативно-правові акти, а також у яких саме випадках допоможуть кадровику визначити відповідність кандидата певній посаді і професії? На це запитання ми і дамо відповідь у цій статті, а
також звернемо увагу на деякі нюанси, що пов’язані із використанням деяких документів або нормативно-правових актів під час вирішення питання щодо відповідності кандидата майбутній роботі на певній посаді або за певною професією.

Трудові книжки
Безумовно, одним з основних документів,
який допоможе визначити відповідність працівника певній посаді або професії, є його трудова книжка. Згідно з п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
Зрозуміло, що саме тому трудова книжка згадується і у ст. 24 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) серед тих документів, які
громадянин зобов’язаний подати при прийнятті на роботу. Якщо працівник у минулому
вже працював на посаді або за професією (далі —
посада), яка є аналогічною або спорідненою до
вакантної посади на певному підприємстві, про
що можна дізнатися саме із трудової книжки, то
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кадровик може зробити попередній висновок,
про відповідність кандидата цій посаді. При цьому чим довше був у минулому період (стаж) роботи на певній посаді або у певній сфері діяльності, про що також можна дізнатися з трудової
книжки, тим більше ймовірність того, що кандидат буде якісно та ефективно виконувати свої
обов’язки за аналогічною або спорідненою посадою і на новому для нього підприємстві.
Звісно, що така «прямо-пропорційна» залежність якості виконання своїх посадових обов’язків на новому робочому місці від стажу роботи на
аналогічній посаді на попередньому місці роботи
не завжди є дійсною на практиці, тому кадровику також бажано отримати і якусь додаткову інформацію з його попереднього місця роботи, наприклад, із відповідних рекомендаційних листів,
характеристик тощо, або просто шляхом встановлення відповідного контакту з попереднім
керівництвом кандидата чи кадровою службою
підприємства, де він раніше працював.
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Класифікатор професій
Зауважимо, що, на жаль, ще зустрічаються
випадки, коли під час ведення кадрового діловодства на окремих підприємствах, особливо на
невеликих або у фізичних осіб – підприємців, не
завжди дотримуються вимог Національного
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП). Наприклад, досить
поширеною практикою є ігнорування на деяких підприємствах того факту, що у КП усі професійні назви робіт «менеджерського спрямування» (що містять складову «менеджер» у назві
посади) знаходяться у розділі 1 «Законодавці,
вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» Класифікації професій, і тому
згідно з нормами КП застосовувати професійні назви робіт «менеджерського спрямування» можна для утворення назв посад лише
тих працівників, які мають керівні повноваження, тобто мають певних підлеглих (підпорядкованих) їм інших працівників.
Зазначене також підтверджується і нормами
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), згідно з якими усі «менеджери» також належать до професійної групи «Керівники».
Тому, якщо до кадрової служби підприємства,
де дотримуються вимог КП та ДКХП і де є вакантна посада «менеджера» певної спеціалізації, звернеться кандидат, який раніше вже
працював на аналогічній (судячи лише із назви)
посаді на підприємстві, де не дотримувалися
вимог КП, у кадровика може скластися помилкове враження, що цей кандидат вже має досвід
керівної роботи. Тому інколи лише запису в трудовій книжці про «аналогічну» посаду може
бути недостатньо для правильного висновку
щодо досвіду виконання окремих обов’язків
(приміром, з управління структурним підрозділом) у минулому, і тому кадровику у випадку
сумнівів доцільно додатково отримати інформацію щодо досвіду кандидата з виконанні певних
обов’язків, наприклад, під час співбесіди з ним.
Бувають і протилежні випадки, коли назва
посади у трудовій книжці не є аналогічною назві вакантної посади, і тому в кадровика може
скластися помилкове враження щодо відсутності
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у кандидата досвіду з виконання певних обов’язків. Це може відбутися у випадку, якщо в минулому певна назва посади відповідала чинній
на той час редакції КП, але згодом відповідною
Зміною до КП вона була фактично змінена на
іншу. Наприклад, такі назви посад (професій) у
записах у трудових книжках про роботу в минулому будуть фактично аналогічними відповідним професійним назвам робіт у КП на цей час:
— «Таксатор» — «Інженер-таксатор» (Зміна
№ 6 до КП ДК 003-95);
— «Обпалювач на печах» — «Випалювач на
печах» (Зміна № 2 до КП ДК 003:2005);
— «Набирач на машинах» — «Складач на машинах» (Зміна № 2 до КП ДК 003:2005);
— «Декларант» — «Агент з митного оформлення» (Зміна № 3 до КП ДК 003:2005);
— «Оператор різографа» — «Оператор цифрової розмножувальної машини» (Зміна № 1 до
КП ДК 003:2010);
— «Фахівець із цивільної оборони» — «Фахівець з питань цивільного захисту» (Зміна № 3 до
КП ДК 003:2010) тощо.

Довідник кваліфікаційних
характеристик професій
працівників
Згідно із Загальними положеннями ДКХП), які
містяться у Випуску 1 «Професії працівників, що
є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
29 грудня 2004 р. № 336, ДКХП є систематизованим за видами економічної діяльності збірником
описів професій, які наведено у Класифікаторі
професій, а також є нормативним документом,
обов’язковим з питань управління персоналом
на підприємствах, в установах і організаціях усіх
форм власності та видів економічної діяльності.
Зокрема, у розділі «Кваліфікаційні вимоги»
кваліфікаційних характеристик, що містяться у
ДКХП встановлюються вимоги до освіти та стажу роботи кандидатів на вакантні посади, а також інколи і спеціальні вимоги до них. Такий
же розділ є і у посадових інструкціях працівників, які розробляються на основі відповідних
кваліфікаційних характеристик. Наприклад,
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якщо кваліфікаційними вимогами для певної
посади передбачена необхідність наявності повної вищої освіти (другого (магістерського)
рівня вищої освіти) певного професійного
спрямування, а у кандидата є лише диплом бакалавра або молодшого спеціаліста аналогічного професійного спрямування, зрозуміло, що
такий кандидат не буде відповідати вакантній
посаді.
На жаль, найбільш детально і конкретно кваліфікаційні вимоги у кваліфікаційних характеристиках виписані лише для окремих груп професій і лише для окремих сфер діяльності,
наприклад, для професій медичних і фармацевтичних працівників. Приміром, для лікаря-хірурга (без кваліфікаційної категорії) відповідно до випуску 78 «Охорона здоров’я» ДКХП,
затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України (далі — МОЗ) від 29 березня
2002 р. № 117, передбачені такі кваліфікаційні
вимоги: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,
спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Хірургія» (інтернатура, курси
спеціалізації). Наявність сертифіката лікаряспеціаліста. Без вимог до стажу роботи.
Разом з тим, для більшості інших професій вимоги до професійної спеціалізації працівника у
переважній частині кваліфікаційних характеристик встановлюються занадто узагальнено і
не конкретно, тобто у кваліфікаційних характеристиках переважають такі формулювання, як
певна освіта «відповідного напрямку підготовки
(галузі знань)», «відповідного професійного
спрямування» тощо, наприклад:
— «Інженер з підготовки кадрів» — «повна
вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст) без вимог до стажу роботи»;
— «Майстер аварійно-рятувального загону» —
«базова вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем (бакалавра);
— «Агент з постачання» — «Повна загальна
середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи»;
— «Електрослюсар черговий з ремонту устаткування» — «Вища або професійно-технічна
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освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований
робітник)» тощо.
Допомогти у цьому випадку може розділ «Повинен знати» кваліфікаційних характеристик (а також аналогічний розділ у посадових інструкціях), у якому наводяться основні вимоги
до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань та обов’язків, а
також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання своїх професійних
обов’язків. Наприклад, «Фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог)» згідно з
його кваліфікаційною характеристикою, що
міститься у випуску 65 «Торгівля і громадське
харчування» ДКХП, затвердженому наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 30 листопада 1999 р. № 918,
повинен знати:
— чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
— нормативно-правові акти та документи з
державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
— правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних технологій у системі збуту;
— порядок проведення оптово-промислових
ярмарків;
— кон’юнктуру товарного ринку та фактори,
які впливають на її формування;
— джерела інформації про торговельну кон’юнктуру, закономірності та тенденції формування
потреб населення;
— методи прогнозування попиту на окремі
групи товарів;
— принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб
споживачів;
— основи зобов’язального та договірного
права;
— державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг;
— категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації
товарів та послуг й торгівлі;
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— методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності;
— міжнародні правила щодо тлумачення торгових термінів «Інкотермс»;
— основи товарознавства;
— методи економічного та статистичного
аналізу;
— правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
Зокрема, інформацію із розділу «Повинен
знати» кваліфікаційної характеристики можна
порівняти з інформацією, що наведена у додатках до документів про освіту кандидата (додаток
до диплома кваліфікованого робітника, додаток
до диплома молодшого спеціаліста, бакалавра,
спеціаліста, магістра), у яких містяться переліки та обсяг різних теоретичних дисциплін, які
вивчав кандидат на посаду в навчальному закладі, успішність освоєння ним цих дисциплін,
результати переддипломної практики, стажування тощо. Також кандидата можна і протестувати (проекзаменувати) під час співбесіди з
ним або за спеціальною процедурою на предмет його знання відповідних нормативно-правових актів, технологій, прийомів, методів
тощо, про які йдеться у розділі «Повинен знати»
кваліфікаційної характеристики (посадової інструкції).
Окрім цього, під час визначення кваліфікаційних вимог для певних посад або професій
слід звертати увагу і на вимоги щодо потрібного
стажу попередньої роботи. При цьому в таких
випадках поняття як стаж або досвід роботи не
завжди можуть бути рівнозначними для різних
посад. Зокрема, може йти мова про стаж за аналогічною роботою, за технологічно суміжною
професією, у певній сфері діяльності, а також
про безперервний стаж або загальний тощо. Наприклад, у кваліфікаційних характеристиках
певних професій встановлюються такі вимоги,
що стосуються різного стажу роботи, для:
— «Директора (начальника, іншого керівника) підприємства»: стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше ніж 5 років;
— «Головного диспетчера (промисловість)»,
«Головного диспетчера (транспорт, складське
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господарство)» — стаж роботи за професією диспетчера або керівника з оперативного управління виробництвом: для магістра — не менше 2
років, спеціаліста — не менше 3 років; у тому
числі — не менше 1 року на даному підприємстві;
— «Головного інженера» — стаж роботи за
професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування — не менше
5 років;
— «Завідувача архіву» — стаж роботи з ведення архівної справи — не менше 1 року;
— «Завідувача бюро перепусток» — стаж роботи на підприємстві — не менше 1 року;
— «Менеджера (управителя) з персоналу» —
повна вища освіта напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) без вимог до
стажу роботи; або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом
«Менеджмент».
— «Бухгалтера-ревізора ІІ категорії» — стаж
роботи за професією бухгалтера-ревізора — не
менше 1 року;
— «Лікаря пункту охорони здоров’я II кваліфікаційної категорії»: стаж роботи за фахом — понад 5 років;
— «Зливальника-розливальника 3-го розряду» — підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією зливальника-розливальника 2 розряду — не менше 1 року;
— «Електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та
блокування 4-го розряду» — стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року;
— «Водія автотранспортних засобів І класу» —
дозвіл на керування транспортними засобами
категорій В, ВЕ, С, СЕ, D, DE, а також безперервний стаж роботи водієм ІІ класу у даного суб’єкта
господарювання — не менше двох років.

Переліки спеціальностей
та напрямів підготовки
Визначити відповідність кандидата роботі у
певній сфері діяльності або на відповідній посаді можуть допомогти і затверджені у встановле-

35

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

ному порядку різні переліки спеціальностей,
кваліфікацій, галузей знань тощо, за якими проводиться навчання у відповідних навчальних закладах, та інші відповідні нормативно-правові
акти сфери освіти, наприклад:
 Перелік галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) від 29 квітня
2015 р. № 266;
 Наказ Міністерства освіти та науки України
«Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 29 квітня
2015 р. № 266» від 6 листопада 2015 р. № 1151;
 Державний перелік професій з підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 11 вересня 2007 р. № 1117.
Після закінчення певного навчального закладу інформація про здобуті спеціальності, кваліфікації тощо заноситься і до документа про освіту, який видається майбутнім працівникам відповідним навчальним закладом.
Наприклад, кваліфікаційною характеристикою «Інженера з охорони праці», що міститься у
випуску 1 ДКХП, передбачені такі кваліфікаційні вимоги для цього інженера (без кваліфікаційної категорії): «повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до
стажу роботи».
«Відповідним» у цьому випадку може бути колишній напрям підготовки «Охорона праці»,
якому відповідали спеціальність «Охорона праці
(за галузями)» з кодом 7.17020201 для спеціаліста і з кодом 8.17020201 для магістра. Зазначеним колишнім напряму та спеціальностям
відповідають чинна галузь знань «Цивільна безпека» та спеціальність також «Цивільна безпека» з кодом 263.
Таким чином, якщо у кандидата на вакантну
посаду «Інженера з охорони праці» є диплом магістра або спеціаліста, у якому вказано одну із
зазначених спеціальностей, то можна зробити
висновок, про відповідність цього кандидата посаді «Інженера з охорони праці».
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Якщо ж вакантною є посада «Провідного інженера з охорони праці» (або І чи ІІ категорії),
то відповідно до кваліфікаційної характеристики кандидат на таку посаду ще повинен мати і
певний стаж роботи за професією «інженера з
охорони праці» попередньої кваліфікаційної категорії (1 – 2 роки), про що можна дізнатися, як
зазначалося вище, з трудової книжки.
Зауважимо, що інколи кадровику дуже складно встановити відповідність спеціальності у дипломі кандидата певній вакантній посаді. Також
бувають випадки, коли спеціальність у дипломі
не відповідає певній посаді, натомість досвід роботи за спорідненою спеціальністю, судячи із
трудової книжки кандидата, досить великий.
Допомогти прийняти рішення про відповідність
кандидата певній посаді у зазначених випадках
може спеціально утворена на підприємстві атестаційна комісія. Зокрема, у п. 11 Загальних положеннях ДКХП зазначається, що особи, які не
мають відповідної освіти або стажу роботи,
встановлених кваліфікаційними вимогами, але
мають достатній практичний досвід та успішно
виконують у повному обсязі покладені на них
завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Документи про освіту
старого зразка
Слід враховувати, що у багатьох кандидатів
на вакантні посади можуть бути документи про
освіту старого зразка, інформація в яких про відповідну спеціальність або рівень освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) не повністю відповідає сучасним кваліфікаційним вимогам до відповідних посад. Наприклад, відповідно до
Розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня
2014 р. № 1556-VII поступово закінчується підготовка працівників з освітньо-кваліфікаційним
рівнем «спеціаліст», але після набуття чинності
цим Законом вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Тому в розділі «Кваліфікаційні вимоги»
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сучасних редакцій кваліфікаційних характеристик окремих професій може зазначатися лише,
наприклад, «другий (магістерський) рівень вищої освіти», але якщо у кандидата є диплом спеціаліста з відповідної спеціальності, то його також можна вважати таким, що відповідає посаді.
Ще більше питань у кадровика може виникнути, якщо у кандидата документ про освіту ще
радянського зразка. Це пов’язано з тим, що за
часів СРСР система освіти певною мірою відрізнялася від сьогоднішньої в Україні. Так вся освіта розподілялася на загальну та спеціальну.
У свою чергу спеціальна освіта розподілялася на
такі 3 рівні:
— вища освіта;
— середня спеціальна освіта;
— професійно-технічна освіта.
Особи, які закінчували середні спеціальні заклади (переважно технікуми або спеціальні
училища) отримували, як правило, «середню
спеціальну освіту». Відповідність колишніх рівнів освіти сучасним детально на цей час не внормована, але у більшості випадків вважається,
що освітньо-кваліфікаційний рівень осіб з колишньою «середньою спеціальною освітою»
приблизно відповідає сучасним початковому і
першому рівням вищої освіти, колишня професійно-технічна освіта — сучасній професійнотехнічній, а колишня вища — сучасному другому рівню вищої освіти.
Разом з тим, для окремих професійних категорій або сфер діяльності можуть прийматися і
спеціальні нормативно-правові акти, які можуть допомогти визначитися з відповідністю
інформації у застарілих документах про освіту
сучасним вимогам до таких професійних категорій. Так, для сфери охорони здоров’я є чинним
наказ МОЗ «Про затвердження Переліку вищих
і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право
займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25 грудня 1992 р. № 195, відповідно
до якого передбачена можливість працювати,
наприклад, на посаді «Лікаря-статистика» особам з документом про закінчення вищого навчального закладу (крім педінституту), які закінчили факультети економічний, статистичний,
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інженерно-економічний та мають спеціальність
(кваліфікацію) фахівця з економічною, економіко-статистичною, статистичною і інженерноекономічною освітою.

Освітянські стандарти
Також допомогти визначитися з відповідністю кандидата певній посаді можуть і різні освітянські стандарти, у тому числі стандарти вищої освіти з певних спеціальностей. Наприклад,
у освітньо-кваліфікаційній характеристиці
(далі — ОКХ), яка є складовою галузевого стандарту вищої освіти щодо підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» з
напряму 0504 «Туризм» фахового спрямування
6.050400 «Туризм», яку було затверджено наказом Міністерства освіти та науки України від
14 червня 2004 р. № 476, у п. 2.3. розділу 2 «Галузь використання» ОКХ перелічені такі професійні назви робіт (посад) з відповідними кодами КП, які можуть займати випускники
відповідних навчальних закладів:
— «Організатор подорожей (екскурсій)» —
код КП 3414.1;
— «Консультант з подорожей» — код КП 3414.2;
— «Консультант (в апараті органів державної
влади, виконкому)» — код КП 3431;
— «Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації)» —
код КП 3431;
— «Референт з основної діяльності (туризм)» —
код КП 3431;
— «Інспектор з туризму» — код КП 3439;
— «Інструктор з основної діяльності (туризму)» — код КП 3439;
— «Молодший державний інспектор» — код
КП 3439;
— «Фахівець» — код КП 3439;
— «Інструктор-методист з туризму» — код КП
3340.
Таким чином, якщо у кандидата на якусь із
зазначених вакантних посад є диплом бакалавра зі спеціальності (фахового спрямування) «туризм», то можна зробити висновок, що він буде
відповідати цій посаді.
Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
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Питання охорони праці
при прийнятті на роботу
Прийняття працівника на роботу саме по собі ще не означає автоматичний допуск
його до самостійної роботи. Для того, щоб розпочати роботу, новоприйнятий працівник ще повинен пройти певні процедури у встановленій послідовності, аби
отримати зазначений допуск. Особливо численними та складними такі процедури
можуть бути у випадку прийняття на роботу для виконання певних посадових
обов’язків або робіт, що пов’язані із підвищеною небезпекою для працівника у процесі їх виконання. Саме для цього чинним законодавством у сфері праці та охорони праці передбачені процедури, які б мінімізували відповідні ризики для здоров’я
працівника, а також певні ризики і для самого підприємства у випадку недотримання працівником певних вимог з охорони праці, які можуть призвести і до відповідних аварій, техногенних катастроф, пожеж тощо на підприємстві. Довідайтеся, що
ж це за процедури, відповідно до яких нормативно-правових актів та у якій послідовності їх слід здійснювати.

Правова основа для проведення
процедур з охорони праці
Правовою основою для проведення певних
процедур у сфері охорони праці у процесі прийняття працівника на роботу та допуску його до
цієї роботи є низка законодавчих та інших нормативних документів, основними з яких є Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП),
Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694),
Типове положення про службу охорони праці,
затверджене наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255 (далі — Типове положення № 255), та Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення № 15).
Крім того, в окремих видах економічної
діяльності або для окремих виробництв можуть
бути прийняті нормативні акти галузевого ха-
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рактеру, які можуть конкретизувати і деталізувати окремі питання з охорони праці у відповідних галузях, у тому числі й порядок проведення
відповідних процедур при прийнятті на роботу,
наприклад, Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони
праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству
освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня
2006 р. № 304.
Які ж саме процедури відповідно до зазначених, а також деяких інших нормативно-правових актів, слід проводити у процесі прийняття
працівника на роботу? Для відповіді на це питання далі розглянемо ці процедури більш детально у відповідній послідовності.

Попередній медичний огляд
Перш за все зауважимо, що для того, аби
бути прийнятим на роботу за певними професіями або на певні посади, відповідні особи мають пройти попередній медичний огляд.
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Так, у ч. 2 ст. 24 КЗпП передбачено, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати серед іншого у випадках, передбачених законодавством і документ про стан
здоров’я. Одним з таких випадків може бути
згідно зі ст. 169 КЗпП і ст. 17 Закону № 2694 випадок прийняття на роботу працівників, які у
подальшому будуть зайнятті на:
— важких роботах;
— роботах зі шкідливими чи небезпечними
умовами праці;
— роботах, де є потреба у професійному доборі.
У цьому разі роботодавець зобов’язаний забезпечити фінансування за свої кошти та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу), а також періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів відповідних працівників, які за результатами таких
оглядів і отримають документ про стан свого
здоров’я.
Конкретний перелік шкідливих та небезпечних
факторів виробничого середовища і трудового
процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників, міститься у додатку 4 до п. 2.6. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) від 21 травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок
№ 246), і включає, наприклад, відповідні хімічні
речовини та їх сполуки та елементи, складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення, промислові аерозолі, біологічні фактори, фізичні фактори тощо.
Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд
працівників міститься у додатку 5 до п. 2.6. Порядку № 246.
Перелік робіт, де є потреба у професійному
доборі затверджено спільним наказом МОЗ України та Державним комітетом України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 р.
№ 263/121.
Також слід зазначити, що конкретні категорії
осіб на певному підприємстві, під час прийняття
на роботу яких потрібен відповідний висновок
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медичної комісії, згідно з п. 2.2. Порядку № 246
визначаються закладом державної санітарноепідеміологічної служби щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації
або уповноваженої працівниками особи у спеціальному Акті визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за відповідною формою
На практиці процес прийняття на роботу зі
шкідливими умовами праці з врахуванням
необхідного попереднього медичного огляду
складається з таких етапів:
1. Прийняття (погодження) і реєстрація роботодавцем заяви особи про прийняття на роботу
зі шкідливими умовами праці та інформування
зазначеної особи під підпис про наявність таких
умов;
2. Видання роботодавцем наказу про проведення медогляду працівника в строки, погоджені з лікувально-профілактичним закладом, з
яким укладено відповідний договір, призначення відповідальної за організацію медогляду посадової особи (п. 2.3. Порядку № 246);
3. Видання направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника, у ході
якого відповідна комісія закладу охорони здоров’я оформлює на відповідного працівника спеціальну Картку працівника, яка зберігається у
закладі охорони здоров’я і до якої заносяться
результати зазначеного огляду;
4. На підставі зазначеної Картки працівника
комісією видається працівникові медична довідка про проходження попереднього медичного
огляду працівника за спеціальною формою, яка
і буде документом про стан здоров’я, який роботодавець має право вимагати під час укладення
трудового договору після проходження громадянином попереднього медичного огляду згідно зі
ст. 24 КЗпП.
Отже, під час укладення трудового договору
на виконання робіт зі шкідливими умовами праці роботодавець зобов’язаний вимагати проходження особою попереднього медичного
огляду, а вже потім він має право зажадати від
працівника надання відповідного документа
про стан здоров’я.
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Вступний інструктаж
Згідно зі ст. 29 КЗпП до початку роботи за
укладеним трудовим договором роботодавець,
серед іншого, зобов’язаний проінформувати
працівника під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати,
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, його права на пільги
і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору, а також проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії,
гігієни праці і протипожежної охорони. Аналогічні вимоги щодо інформування працівника
під час прийняття від нього заяви про прийняття на роботу передбачені також п. 3.2. Порядку
№ 246.
Зазначене інформування (інструктування)
працівника здійснюється у формі вступного інструктажу, який відповідно до п. 6.3. Типового
положення № 15 має проводитися із усіма працівниками, які приймаються на постійну або
тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади.
Крім того, проведення вступного інструктажу
з охорони праці передбачено і серед функцій
служби охорони праці на підприємстві згідно з
п. 3.5. Типового положення № 255. Серед прав
служби охорони праці згідно з розділом 4 Типового положення № 255 передбачено і право вимагати відсторонення від роботи осіб, які не
пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки
знань і не мають допуску до відповідних робіт
або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.
Тому, як правило, вступний інструктаж проводиться відповідним працівником служби охорони праці підприємства (наприклад, інженером з охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку
знань з питань охорони праці) за спеціальною
затвердженою роботодавцем програмою, і результати інструктажу фіксуються у спеціально-
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му Журналі реєстрації вступного інструктажу з
питань охорони праці.
Крім того, відповідно до п. 6.3. Типового положення № 15, документальним підтвердженням проведення вступного інструктажу має
бути і відповідний запис про проведення вступного інструктажу з охорони праці у наказі про
прийняття на роботу.

Навчання з питань охорони праці
При прийнятті на роботу нових працівників
мають враховуватися і Положення про навчання з питань охорони праці на конкретному
підприємстві, які згідно з п. 3.2. Типового положення № 15 мають затверджуватися на всіх підприємствах. Відповідно до п. 3.3. Типового положення № 15, організацію навчання та перевірки
знань з питань охорони праці працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем
доручена організація цієї роботи.
На практиці навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на самому підприємстві, так і іншим суб’єктом господарювання, який в установленому Типовим
положенням № 15 порядку проводить відповідне навчання. При цьому для такого навчання
можуть використовуватися як традиційні методи, так і сучасні види навчання: модульне, дистанційне, у тому числі з використанням таких
технічних засобів навчання, як: аудіовізуальні
та комп’ютерні навчально-контрольні системи,
комп’ютерні тренажери тощо.
Навчання з питань охорони праці «звичайних
працівників» слід відрізняти від спеціального
навчання, яке згідно з п. 4.1. Типового положення № 15 мають проходити щорічно разом з перевіркою знань відповідних нормативних документів з охорони праці посадові особи та інші
працівники, зайняті на роботах, зазначених у:
— Переліку робіт з підвищеною небезпекою,
затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15;
— Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ України
та Держнаглядохоронпраці України від 23 вересня 1994 р. № 263/121.
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Крім того, розділом 5 Типового положення
№ 15 передбачено і навчання під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки
посадових осіб окремих категорій, перелік
посад яких наведено у додатку 3 Типового положення № 15, наприклад:
— керівники, заступники керівників, головні
спеціалісти, керівники основних виробничих та
технічних служб підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств незалежно від
форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт;
— керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням
експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті,
які виконують розробки з питань охорони праці;
— керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення робіт,
керівники та викладачі кафедр охорони праці,
керівники та штатні викладачі навчальних закладів, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб;
— майстри та інструктори виробничого навчання, керівники виробничої практики та інші
посадові особи, які викладають питання охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами тощо.

Перевірка знань
з питань охорони праці
Після проведення навчання проводиться перевірка знань працівників з питань охорони
праці за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання вимог яких входить до
функціональних обов’язків відповідних працівників. Для цього на підприємстві створюється
комісія з перевірки таких знань, яка, серед іншого, має скласти Перелік питань для перевірки
знань з охорони праці працівників з урахуванням специфіки виробництва конкретного підприємства. Склад комісії затверджується нака-
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зом керівника, а головою комісії, як правило
призначається сам керівник підприємства або
його заступник, до посадових обов’язків якого
належить організація роботи з охорони праці.
Формою перевірки знань з питань охорони
праці працівників є тестування, залік або іспит.
Тестування проводиться комісією за допомогою
технічних засобів (автоекзаменатори, модульні
тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового
опитування.
Згідно з п. 3.14. Типового положення № 15
результат перевірки знань з питань охорони
праці робіт з підвищеною небезпекою, а також
там, де є потреба у професійному доборі, до виконання яких допускається працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Особам, які
під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
При цьому в протоколі та посвідченні у стислій
формі зазначається перелік основних документів з охорони праці та з безпечного виконання
конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник
пройшов перевірку знань. Зауважимо, що при
черговій перевірці знань нове посвідчення не
видається і в «старому» посвідченні робиться
лише відмітка щодо результатів перевірки, що
закріплюється підписом голови комісії і печаткою.
Питання щодо порядку зберігання посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових
обов’язків вирішується роботодавцем. При цьому видача відповідних посвідчень за результатами навчання і перевірки знань з питань охорони
праці є обов’язковою лише тим працівникам,
хто виконує роботи підвищеної небезпеки. Відомості про видачу посвідчень заносяться до Журналу видачі посвідчень з охорони праці.
У випадку незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці відповідні
працівники протягом одного місяця повинні
пройти повторне навчання й повторну перевірку знань. При цьому роботодавець має право
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притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності (наприклад, оголосити догану),
оскільки, відповідно до ст. 14 Закону № 2694,
кожен працівник повинен знати та виконувати
вимоги нормативно-правових актів з охорони
праці.
Якщо працівник не пройшов і повторної перевірки знань, то він може бути переведений на
іншу роботу, виконання якої не вимагає проходження навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, або може бути звільнений у встановленому порядку з роботи.

Первинний інструктаж
Після проходження навчання та перевірки
знань з питань охорони праці новоприйнятому
працівнику безпосереднім керівником робіт
проводиться первинний інструктаж з питань
охорони праці. Зокрема у п. 6.4. Типового положення зазначено, що первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з таким працівником:
— новоприйнятим (постійно чи тимчасово)
на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
— який переводиться з одного структурного
підрозділу підприємства до іншого;
— який виконуватиме нову для нього роботу;
— відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві тощо.
У подальшому, в процесі роботи з працівником можуть також проводиться й інші види інструктажів: повторний, позаплановий та цільовий.
Первинний інструктаж, як і інші види інструктажів, крім вступного, завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за
допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці
особою, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і
навичок безпечного виконання робіт після первинного інструктажу протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.
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Згідно з п. 6.10. Типового положення № 15 про
проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів працівників та їх
допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів
повинні бути пронумеровані, прошнуровані і
скріплені печаткою.
Також для виконання окремих робіт може
бути потрібним оформлення наряду-допуску, і
тоді цільовий інструктаж реєструється в цьому
наряді-допуску, а в Журналі реєстрації інструктажів — не обов’язково. Також відповідні відомості заносяться до Журналу реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки.

Стажування (дублювання)
Після проходження первинного інструктажу новоприйняті на підприємство працівники
згідно з п. 7.1. Типового положення № 15 до
початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених працівників пройти:
— стажування (набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і
обов’язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця) протягом не менше 2 – 15
змін;
— дублювання (самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на
робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань) протягом не менше шести змін.
Стажування або дублювання проводиться, як
правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у
випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці
Крім того, працівники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням безаварійної роботи об’єктів підвищеної небезпеки
або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (теплові та атомні електричні станції,
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гірничодобувні підприємства, інші подібні об’єкти, порушення технологічних режимів яких являє загрозу для працівників та навколишнього
середовища), до початку самостійної роботи
повинні проходити дублювання з обов’язковим
проходженням у цей період протиаварійних і
протипожежних тренувань відповідно до плану
ліквідації аварій. При цьому працівник, який
проводить стажування (дублювання), не має
права залишити без нагляду працівника, який
проходить стажування (дублювання).
У той же час, згідно з п. 7.5. Типового положення № 15, роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж
роботи за відповідною професією не менше 3
років або переводиться з одного підрозділу до
іншого, де характер роботи та тип обладнання,
на якому він працюватиме, не змінюються. Ця
обставина має зазначатися в наказі про прийняття на роботу або про переведення до іншого
структурного підрозділу.

Допуск
до самостійної роботи
Новоприйнятий працівник відповідно до п. 7.9.
Типового положення № 15 після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони
праці наказом (розпорядженням) роботодавця
(або керівника структурного підрозділу) допускається до самостійної роботи, про що робиться
запис у Журналі реєстрації інструктажів.
Якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних
тренувань, стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.
Також слід зазначити, що допуск до окремих
видів робіт, крім зазначених нормативно-правових актів з охорони праці «загального характеру», може також регулюватися і відповідними
нормативними документами більш вузького характеру, наприклад, Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Міністерства праці та
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соціальної політики України і Комітетом по нагляду за охороною праці від 9 січня 1998 р. № 4
(далі — Правила № 4).
Зокрема, у п. 1.2. Правил № 4, дається визначення такого поняття, як «Роботи спеціальні»,
тобто роботи, до яких ставлять додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці. До зазначених
робіт допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з безпечних
методів і прийомів виконання спеціальних робіт і мають в кваліфікаційному посвідченні відповідний запис. Відповідності до зазначеного,
приміром, п. 6.7.48. Правил № 4 передбачено,
що до електрозварювальних робіт допускаються робітники: не молодші 18 років, які
пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку, перевірку теоретичних знань і практичних
навиків, знань інструкцій з охорони праці і мають
кваліфікаційне посвідчення з записом про
допуск на виконання цих робіт, спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) та щорічну перевірку знань з одержанням спеціального посвідчення згідно з вимогами Правил
пожежної безпеки в Україні. Крім того, згідно з
п. 2.1.3. Правил № 4 працівники, які обслуговують електроустановки, зобов’язані знати
ці Правила відповідно до займаної посади чи
роботи, яку вони виконують, і мати відповідну
групу з електробезпеки згідно з вимогами зазначених Правил.
Для впорядкування і організації контролю
проходження відповідних процедур з питань
охорони праці при прийняті на роботу, крім записів про здійснення відповідних процедур у
відповідних наказах, журналах, посвідченнях
тощо у відділі кадрів рекомендовано оформлювати і окремий контрольний лист проходження
інструктажів з охорони праці, який у подальшому бажано зберігати в особовій справі працівника (див. Додаток).
Форму і порядок оформлення такого листа
можна передбачити у локальному нормативному акті окремого підприємства.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ,
фахівець з трудового права
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КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

Додаток

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ
проходження інструктажів з охорони праці
1. Прізвище, ім’я та по батькові Фоменко Петро Іванович
2. Куди приймається (цех, дільниця, відділ, апарат управління) цех № 2
3. На яку роботу приймається слюсар-монтажник приладового устаткування 3-го розряду
Примітка: заповнюється відділом кадрів і вручається щойно прийнятому, як направлення для проходження вступного інструктажу.
А. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ
Вступний інструктаж з охорони праці проведено.
Про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто,
можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно
до законодавства, колективного договору та результатів атестації робочого місця за умовами праці, ознайомлений.
Підписи:
Фоменко

начальник відділу охорони праці

(підпис працівника)

Івченко

(посада і підпис фахівця з охорони праці, який проводив інструктаж)

12 грудня 2016 р.
Примітка: Після проходження вступного інструктажу відділ кадрів направляє новоприйнятого працівника до начальника
відповідного цеху, дільниці, відділу, де проводиться первинний інструктаж на робочому місці
Б. ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
Інструктаж з охорони праці проведено.
Начальник цеху № 2

Вітренко Іван Іванович

Вітренко

(прізвище, ім’я, по батькові: начальника цеху, дільниці, відділу та його підпис)

Майстер зміни цеху №2

Загребельний Петро Петрович

Загребельний

(посада, прізвище, ім’я, по батькові і підпис працівника, який проводив інструктаж)

Інструктаж прослухано та засвоєно
12 грудня 2016 року

Фоменко
(підпис новоприйнятого
або переведеного працівника)

Інструкція видана 12 грудня 2016 р., врахований примірник № 1112
В. ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ (ДУБЛЮВАННЯ)
Гр. Фоменко Петро Іванович стажування (дублювання) пройшов.
(прізвище, ім’я, по батькові працівника)

Протягом 12 змін з 12 грудня 2016 р. до 28 грудня 2016 р.
Г. ДОПУСК
Фоменко Петра Івановича

допустити до самостійної роботи

(прізвище, ім’я, по батькові працівника)

Підписи:
1. Вітренко
(начальника цеху, дільниці, відділу)

2. Василенко
(начальника відділу кадрів)

29 грудня 2016 р.
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Підбір персоналу:
основні підходи та етапи
Якщо на підприємстві, установі, організації (далі — підприємство) є вакантна посада або робоче місце (далі — посада), то перед тим як когось прийняти на роботу
на цю посаду, потрібно спочатку знайти цього «когось», або іншими словами підібрати для цієї посади найбільш підходящого кандидата. Крім того, підприємству
іноді доводиться завчасно підбирати кандидатів і на робочі місця, які ще не утворені на підприємстві, але їх заплановано утворити найближчим часом у зв’язку
із реорганізацією підприємства. Залежно від різних обставин підходи кадрової
служби або служби управління персоналом підприємства до підбору персоналу
можуть певною мірою різнитися, як можуть різнитися і відповідні методи та етапи
підбору персоналу. Що ж це за обставини та які основні підходи до підбору персоналу можуть застосовуватися на практиці?

Що таке підбір персоналу
Перш за все зауважимо, що поняття «підбір
персоналу» може по різному визначатися у науково-методичній та навчальній літературі, а також
на практиці. Це і не дивно, бо поняття «підбір
персоналу» є фактично складовою більш узагальненого поняття «управління персоналом», яке не
означає якусь точну науку на кшталт математики
або фізики, а найчастіше означає відповідну дисципліну, специфічну функцію управлінської
діяльності або практичну діяльність підприємства, спрямовану на ефективне використання
його персоналу для досягнення цілей підприємства. Звісно, у різних теоретиків та практиків з
управління персоналом можуть бути свої власні
концепції та підходи до управління персоналом, у
зв’язку з чим відповідна діяльність може порізному визначатися, структуруватися або класифікуватися.
У зв’язку із зазначеним, у кожного можуть
бути різні визначення таких споріднених понять, як підбір, набір, добір, відбір або найм персоналу, а також зазначені поняття можуть бути
по-різному пов’язані між собою. Тому щоб уникнути плутанини у цій статті ми будемо дотримуватися однієї з найбільш розповсюдженої концепцій, згідно з якою підбір персоналу — це
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бізнес-процес, який спрямований на пошук і залучення працівників, чиї професійні якості, навички і уміння найбільшою мірю відповідають
вимогам підприємства. Існують різноманітні
технології підбору персоналу, які зазвичай розподіляються на два напрями (або етапи):
 Набір персоналу — створення необхідного
резерву кандидатів на певну посаду, з яких потім будуть відібрані найбільш підходящі працівники. У ході цього етапу вивчаються відповідні
характеристики вакантної посади, розглядаються
умови та способи залучення потрібних кандидатів, встановлюються з ними контакти та отримується від них потрібна інформація (документи);
 Відбір персоналу — процес відбору або визначення найбільш підходящих майбутніх працівників серед залучених на першому етапі кандидатів. У ході цього етапу здійснюється оцінка
набраних кандидатів, визначається їх остаточна
відповідність вакантній посаді та ухвалюється
рішення про найбільш підходящого кандидата з
подальшою пропозицією йому укладення трудового договору за вакантною посадою.
Слід також зазначити, що багато концепцій
управління персоналом потрапило до України із
зарубіжних, переважно англомовних країн, у
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зв’язку з чим підбір персоналу на підприємстві
іноді розподіляється на такі його складові, що
пов’язані з окремими категоріями персоналу, як:
 Recruitment (рекрутинг, вербування, залучення, найм) — набір (залучення) кандидатів
(працівників) на певну кількість вакантних робочих місць переважно за масовими професіями;
 Executive Search («виконавчий» пошук,
пошук високо-посадовців) — підбір кандидатів для керівних посад високого рівня або іноді
за унікальними професіями;
 Head Hunting («полювання за головами») —
залучення (переманювання) на посади вищого
керівного рівня або за окремими вузькоспеціалізованими професіями, як правило, завчасно визначених певних осіб переважно серед працівників інших подібних підприємств або у конкурентів.

Основні підходи
до підбору персоналу
У науково-методичній літературі з управління
персоналом, а також на практиці зазвичай розрізняється два основних підходи до підбору персоналу.
Перший підхід пов’язаний з орієнтацією на
вакансію. У цьому випадку кандидата на вакантну
посаду підбирають під вимоги зазначеної посади,
для чого її необхідно правильно позиціонувати та
описати. Опис вакантної посади ґрунтується на
детальному аналізі інформації про підприємство,
посадові завдання та обов’язки на відповідному
робочому місці, міру (ступінь) відповідальності
працівника на посаді, а також надані йому керівні
та інші повноваження тощо. У цьому випадку кандидат на вакантну посаду повинен максимально
відповідати вимогам цієї посади.
Другий підхід пов’язаний з орієнтацією на
самого кандидата. У цьому випадку потенційно перспективного кандидата на посаду, особисті та професійні дані якого не у всьому співпадають з вимогами вакантної посади, все ж
таки приймають на роботу, але при цьому можуть бути певною мірою змінені або скориговані його посадові завдання та обов’язки, повноваження, відповідальність тощо з врахуванням
фактичних професійних знань і умінь (кваліфікації) нового працівника.
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Зауважимо, що можливість такого коригування завдань та обов’язків, повноважень тощо
за вакантною посадою під конкретного кандидата буде цілком правомірною, навіть якщо для
вакантної посади вже затверджена розроблена
на основі відповідної кваліфікаційної характеристики конкретна посадова інструкція. Адже
відповідно до п. 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (далі — ДКХП), які були затверджені разом з випуском 1 «Професії, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336, якщо
виникає необхідність, завдання та обов’язки, що
включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені у посадових інструкціях між окремими
виконавцями або коло завдань та обов’язків
окремих працівників може бути розширене з
дорученням їм робіт, передбачених для різних
груп посад, рівних за складністю, виконання
яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
Але оскільки відповідний кандидат до прийняття на посаду не повинен підписувати свою
посадову інструкцію, то і не буде труднощів і з
дотриманням вимоги Загальних положень
ДКХП щодо обов’язкової згоди працівника на
внесення змін або доповнень до його посадової
інструкції. Тобто при другому підході (при прийнятті на роботу «цінного працівника», який не
зовсім відповідає посаді) попередньо відповідним наказом змінюється раніше затверджена
посадова інструкція, а вже потім з нею ознайомлюється під підпис новоприйнятий працівник.

У яких випадках
який підхід доречніший
Обидва зазначені підходи до підбору персоналу мають свої переваги (а також недоліки), і застосування кожного з них може бути успішним
для підприємства. Разом з тим у різних ситуаціях доцільність їх застосування для підприємства може бути різною.
По-перше, під час обрання окремого підходу
слід враховувати рівень майбутніх повнова-
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жень працівників, яких відбирають на підприємство. Наприклад, «звичайних» працівників без
суттєвих керівних повноважень переважно
обирають, орієнтуючись на вимоги відповідної
посади, інформація про яку міститься у посадовій інструкції або профілі посади. Працівників же із значними керівними повноваженнями,
особливо топ-менеджерів обирають здебільшого орієнтуючись на професійні і особисті якості
відповідного кандидата, інформація про якого
зазвичай міститься у спеціально розробленому
профілі кандидата на посаду, який у свою чергу створюється на основі поданих кандидатом
документів, його опитування, тестування тощо
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(для цього також може заповнюватися завчасно розроблена на підприємстві спеціальна
форма профілю кандидата).
Також необхідно враховувати тип корпоративної (організаційної) культури підприємства. Підбираючи персонал для підприємства з
корпоративною культурою «бюрократичного»
і органічного типів, краще враховувати вимоги
вакантної посади. Для підприємницької і командної (партисипативної) корпоративної
культури більш успішним може виявитися підбір нових працівників з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей (Таблиця 1).

Таблиця 1
Основні типи корпоративної культури та їх цінності (характеристики)
Тип корпоративної
культури
Бюрократичний тип

Органічний тип

Підприємницький тип

Командний тип

Основні цінності культури
— систематичний підхід до ведення справ;
— традиції;
— суворе дотримання вимог регламентів;
— співробітництво та єднання;
— погодженість дій;
— лояльність.
— врахування потреб співробітників, неформальна турбота;
— захопленість загальною справою, причетність;
— відповідальність;
— зацікавленість;
— відданість.
— інновації;
— творчий підхід;
— вміння ризикувати;
— ініціативність;
— здатність співробітників самостійно приймати рішення.
— усі співробітники сприймають (розподіляють) цілі і задачі підприємства;
— орієнтація на результат;
— здоровий формалізм.

Іншим чинником, який слід враховувати під
час обрання окремого підходу до підбору персоналу, є стадія розвитку підприємства. Наприклад, на стадії інтенсивного зростання підприємства, коли воно потребує здебільшого
творчих, активних та ініціативних працівників,
переважно обирають другий підхід і орієнтуються на кандидатів на вакантні посади. На
стадії стабільного функціонування підприємства, коли його бізнес-процеси добре сформовані і налагоджені, а посадові інструкції працівни-
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ків добре розроблені й своєчасно актуалізовані,
під час підбору персоналу частіше орієнтуються
на вимоги вакантної посади. А у випадку значних кризових явищ на підприємстві змінити на
ньому ситуацію на краще частіше вдається шляхом підбору персоналу з орієнтацією на неординарні, що перевищують середній рівень якості
кандидатів на вакантні посади.
Також для успішного підбору персоналу
необхідно провести чіткий аналіз стану підприємства. У випадку підбору персоналу силами
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самого підприємства про стан останнього може
свідчити як інформація, що наявна у його відділі кадрів, наприклад, про плинність кадрів, так
і у відповідних інших його структурних підрозділах (наприклад, у фінансовому відділі та/або
бухгалтерії про збитки підприємства, зростання дебіторської і кредиторської заборгованості,
у відділі збуту — про зростання обсягів нереалізованої продукції тощо). Для «зовнішнього» фахівця з пошуку персоналу (наприклад, кадрового
агентства, яке надає відповідні послуги роботодавцям і особам, що шукають роботу) у випадку
недостатності потрібної інформації можна звернутися до сайту підприємства, проаналізувати
згадки про нього в Інтернеті, публікації у засобах
масової інформації, ознайомитися з наявними
каталогами і рекламними матеріалами, відомостями про участь представників підприємства
в дискусіях, конференціях і виставках тощо.
Слід приділити достатню увагу цілям та задачам підприємства. Інформація про них разом з
відповідними даними про організаційну культуру підприємства і його кадрову політику зумовлюють не тільки доречний підхід до підбору
персоналу, але і психологічний тип найбільш
перспективних для відповідного підприємства
працівників, їх мотивацію і пріоритети.
Для підвищення ефективності аналізу поточної кадрової ситуації на підприємстві доречно
використовувати спеціальну анкету-заявку, яка
б дозволила відповідному фахівцю з пошуку
персоналу представити усю потрібну йому картину у цілому, оцінити достатність потрібної інформації, структурувати її, а також допомогла б
описати вимоги відповідної вакантної посади і
встановити (розробити) критерії оцінки кандидатів на посаду.
Форма, а також структура і зміст анкети-заявки може різнитися залежно від того, чи буде
займатися безпосереднім підбором потрібних
працівників фахівець відділу кадрів (або іншого
структурного підрозділу з управління персоналом) самого підприємства, або відповідний пошук буде здійснюватися «стороннім» кадровим
агентством по договору з підприємством. Зокрема у такій анкеті-заявці можуть бути запитання/відомості щодо:
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— форми власності підприємства та чисельності його працівників;
— цілей, завдань, політики підприємства, а
також його корпоративної (організаційної) культури;
— стадії розвитку підприємства та його поточного стану;
— року заснування підприємства, історії його
реорганізацій, появи нових напрямків діяльності, змін його партнерів;
— основних видів діяльності підприємства,
основних його партнерів, клієнтів, конкурентів
тощо.

Аналіз роботи
Як зазначалося вище, на початковому етапі
підбору персоналу, особливо у випадку підбору
на основі вимог вакантної посади, або у випадку
ще тільки запланованого робочого місця на
майбутнє, слід ретельно проаналізувати вимоги
відповідної посади, або здійснити, як часто пишуть у науково-методичній літературі, аналіз
роботи. За результатами аналізу роботи для цілей підбору персоналу розробляється її відповідний опис посади, переважно у вигляді так
званого «профілю посади».
Також для цілей підбору персоналу може розроблятися і використовуватися посадова інструкція, але її основне призначення — це регулювання виконання завдань та обов’язків вже
працюючого працівника, які він має виконувати
за вже укладеним трудовим договором незалежно від наявності або відсутності у нього окремих
професійно-важливих якостей, знань тощо.

Профіль посади
Зауважимо, що в Україні такий вид документа, як «профіль посади», на цей час чинними
правовими документами не унормований і цей
вид описів посад зустрічається на практиці у
меншій кількості підприємств, ніж передбачені
законодавством посадові інструкції. Також у різній науково-методичній та практичній літературі з управління персоналом можуть зустрічатися
й інші назви детальних описів посад (наприклад, «модуль посади» тощо), але сутність цих
описів переважно однакова — це надання де-
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тальної інформації щодо реальних посад з акцентуванням уваги на найбільш привабливих
для даної посади професійно-важливих якостей
можливих кандидатів для зайняття цих посад, а
також інших специфічних вимог до них, які зазвичай виходять за межи посадової інструкції.
При цьому структура, зміст, деталізація тощо
профілів посад може бути найрізноманітнішою
залежно від корпоративної культури і політики
певного підприємства, його розмірів, виду економічної діяльності тощо. Як зазначалося вище,
багато підприємств для цілей відбору персоналу
використовують детальні посадові інструкції і
не розробляють інших документів, деякі застосовують посадові інструкції в якості частки
(складової) більш детальних профілів посад,
треті — в профілях посад не визначають детальні завдання та обов’язки за посадою (обмежуючись їх короткою характеристикою), але більш
деталізовано описують професійно-важливі
якості для даної посади, у тому числі у вигляді
потрібних на посаді знань, умінь та навичок.
Останнім часом для описання різних посад
або кандидатів на них також все частіше використовується така категорія, як компетенція,
яка широко застосовується у сучасних теоріях
управління персоналом. Різні теоретики та
практики з управління персоналом можуть порізному визначати це поняття, але переважно
воно розуміється, як інтегральна якість, яка
поєднує у собі знання, професійні навички та
особистісні якості людини, необхідні для своєчасного та якісного виконання завдань та

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

обов’язків за певною професією на конкретній
посаді та на конкретному підприємстві.
Крім «класичних» професійно-важливих якостей (а також знань, умінь та навичок, компетенцій), у профілі посади (особливо якщо такі профілі посади використовуються для підбору
персоналу за допомогою спеціалізованих кадрових агентств) часто також конкретно і детально
може описуватися і специфіка діяльності підприємства, особливості його корпоративної
культури, сформованих на підприємстві трудових колективів, команд тощо. Наприклад, у профілі посади можуть бути визначені вимоги щодо
місця проживання відповідного працівника
(щоб забезпечити за необхідності можливість
його оперативного виходу на роботу), статі та
віку (аби забезпечити його можливість ефективно працювати у складі вже існуючої команди),
або знання специфічних іноземних мов (що
може бути характерним для підприємств з участю іноземного капіталу). Зрозуміло, що такі вимоги, як правило, не зазначаються у посадових
інструкціях. Приклад профілю посади бухгалтера (з дипломом спеціаліста) дивіться у Таблиці 2.
Разом з цим, слід враховувати те, що чинним
законодавством України (Конституцією, КЗпП
тощо) можуть бути заборонені додаткові вимоги для прийняття на роботу (щодо віку, статі, політичних переконань, медичного огляду тощо),
тому бажано відповідні вимоги у профілях посад
вказувати як рекомендаційні, або як такі, що надають певні переваги для кандидатів при прийнятті на роботу за конкурсом.
Таблиця 2

Приклад профілю посади бухгалтера (з дипломом спеціаліста)
Розділи

Визначення, вимоги та характеристики

Повна назва посади
Місце посади в оргструктурі
підприємства

«Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)», код КП 2411.2.
У складі бухгалтерії підприємства, в якій працює троє працівників. Безпосередній начальник — головний бухгалтер підприємства.

Основні законодавчі акти, що регулюють діяльність за посадою
Вік працівника
Стать працівника
Зовнішній вигляд
Усне мовлення

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.
Рекомендовано: 22 – 40 років, бажано 25 – 30.
Бажано: жіноча.
Обов’язково: акуратний, діловий стиль одягу.
Бажано чітке, не швидке.
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Таблиця 2. Продовження
Кваліфікаційні вимоги згідно
з кваліфікаційною характеристикою

Попередній досвід роботи
для прийняття на посаду
Основні посадові обов’язки
та завдання

— Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера I категорії —
не менше 2 років;
— Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста —
стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 2 років;
— Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера — не менше
1 року»
— Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Обов’язковий: не менше 1 року;
Бажаний: не менше 3 років.
— самостійний облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів,
власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;
— повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку;
— подання в банківські установи документів для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно
до договірних зобов’язань;
— участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів,
пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів
підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;
— підготовка даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм,
а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку;
— підготовка оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну;
— участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу,
а також у розробленні додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
— інші обов’язки за вказівкою головного бухгалтера підприємства в межах своєї професійної компетентності.

Необхідні професійні знання

— нормативних, методичних та інших керівних матеріалів з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
— облікової політики, системи регістрів обліку, правил документообігу і технології оброблення облікової інформації на підприємстві;
— плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій;
— системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності
і контролю.

Додаткові знання

Обов’язкові: програмне забезпечення на рівні користувача ПК: MS Windows, MS Word, MS
Excel, MS Access, 1С Бухгалтерія, Internet Explorer, Outlook Express;
Бажані: програми Intuit QuickBooks; Sage CPAClient Checkbook; AuditWare software.

Знання мов

Обов’язкові: українська, російська;
Бажані: англійська.
Робоче місце в адміністративному офісі підприємства, у кабінеті на дві особи, оснащеного
ПК та доречними периферійними пристроями. Робота з 9:00 до 18:00 в одну зміну, з достатнім ступенем монотонності та великим навантаженням на зір.
2 вихідних дні на тиждень, але можлива надурочна робота, переважно наприкінці та початку місяця/року.

Умови праці
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Таблиця 2. Закінчення
Стимулювання праці

Сімейний стан
Професійно-важливі якості

Медичні застереження
Місце проживання працівника

Рівень заробітної платні: 3 900 – 4 300 грн на місяць (з врахуванням премій) для бухгалтера ІІ категорії, наявність великої кількості підприємств-партнерів, що полегшує у разі
успішної роботи просування протягом кількох років на посаду головного бухгалтера підприємства або «горизонтальне» просування на доречні посади з більш високим рівнем
заробітної плати, в тому числі закордоном.
Можливість безоплатного підвищення кваліфікації.
Можливе довезення на роботу транспортом підприємства.
Без особливих вимог, але із забезпеченням можливості перебування у службових відрядженнях (можливо 4 – 6 рази на рік упродовж 3 – 7 діб).
— професійна компетенція;
— уміння швидко та правильно рахувати;
— уміння аналізувати числа, в тому числі у їхній динаміці;
— розуміння суті виробничих процесів;
— підприємливість;
— добрі комунікаційні здібності, вміння працювати у складі команди;
— вміння зберігати комерційну таємницю, чесність, лояльність;
— емоційна витриманість, посидючість, стійкість до монотонної роботи та нервово-психічних навантажень.
Поганий зір, шкірно-дерматологічні хвороби, захворювання нервової системи.
З врахуванням можливості в окремих випадках самостійного проїзду від фактичного місця постійного проживання до місця роботи протягом не більше однієї години.

Залучення і оцінювання кандидатів
Після здійснення аналізу роботи проводиться
пошук і залучення кандидатів на відповідні посади, для чого можуть використовуватися такі
основні методи:
— пошук усередині підприємства (серед інших його працівників);
— оголошення в спеціалізованих засобах масової інформації;
— розміщення вакансій в інтернет-мережі;
— приватні агентства з підбору персоналу та
державні центри зайнятості тощо.
Після того, як з’явилися реальні особи — кандидати на вакантні посади, — слід провести оцінювання цих кандидатів.
У ході процесу оцінювання встановлюється
відповідність кандидата певній роботі, з врахуванням передбачених для неї завдань та обов’язків та необхідних професійно-важливих якостей. Для цього визначаються доречні інструменти
оцінювання (тести, процедури), а також застосовуються зазначені інструменти для оцінювання певного працівника/кандидата.
Процес оцінювання персоналу може складатися з окремих компонентів або елементів,
наприклад:
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— оцінювання резюме та інших документів;
— спостереження за працівником або кандидатом;
— проведення інтерв’ювання;
— заповнення спеціальних анкет;
— заповнення опитувальників для виявлення
різних рис особистості (уподобань, зацікавленостей, професійних інтересів, хобі тощо);
— тестування щодо продуктивності праці;
— тестування щодо наявності різних психологічних рис, персональних якостей;
— тестування фізичних можливостей;
— виявлення професійних уподобань.
Наприкінці зазначимо, що незалежно від
того, яким способом, підприємство знаходить
потрібних йому працівників, підбір персоналу
повинен здійснюватися якісно і ефективно, з
приділенням достатньої уваги всім необхідним
деталям як вакантної посади, так і претендента
на неї, із виконанням усіх необхідних етапів роботи з підбору персоналу.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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