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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

У червні для України набере чинності
Конвенція МОП № 102
Конвенція Міжнародної організації праці (МОП)
про мінімальні норми соціального забезпечення,
яка була ухвалена 28 червня 1952 р. на 35-й сесії
Генеральної конференції МОП у м. Женеві, набере
чинності для України 6 червня 2017 року.
Ця Конвенція передбачає мінімальні стандарти
щодо різних видів соціальної допомоги, встановлює
норми періодичних виплат допомог, а також проголошує принцип рівноправності осіб, які не є громадянами країни проживання, із громадянами даної країни.
Відповідно до Закону України «Про ратифікацію
Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102» від
16 березня 2016 р. № 1024-VIII та п. b ст. 2 Конвенції,

Україна взяла на себе зобов’язання за такими розділами цього документа: розділ ІІ «Медичне обслуговування»; розділ ІІІ «Допомога у зв’язку з хворобою»;
розділ ІV «Допомога по безробіттю»; розділ V «Допомога по старості»; розділ VI «Допомога у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання»;
розділ VIІ «Родинна допомога»; розділ VIІІ «Допомога
у зв’язку з вагітністю і пологами»; розділ ІХ «Допомога
по інвалідності»; розділ Х «Допомога у зв’язку з втратою годувальника».
Витяг з Конвенції МОП № 102 (розділи, за якими
Україна взяла на себе зобов’язання) ви можете знайти
у вкладці з нормативно-правовими актами поточного
номера газети «Консультант Кадровика».

Виплати бюджетникам здійснюватимуть,
виходячи з прожиткового мінімуму
Днями Уряд привів у відповідність із Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII акти
Кабінету Міністрів України, якими регулюються
питання виплат працівників установ, закладів і
організацій бюджетної сфери.
Так, згідно з постановою Уряду «Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від
18 травня 2017 р. № 335, розміри окладів, доплат, винагород та інших виплат працівникам установ, закладів і організацій бюджетної сфери, органів виконавчої
влади та інших органів тепер розраховуються, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року

(наразі це — 1 600 грн). До 1 січня 2017 року такі розрахунки проводили у співвідношенні до мінімальної
заробітної плати.
Для працівників, посадові оклади яких менші за
прожитковий мінімум, у штатному розписі посадові
оклади (тарифні ставки) вказуються на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.
Нагадаємо, що у зв’язку зі змінами в законодавстві
України з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна
плата більше не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів, заробітної плати працівників, доплат, винагород та інших
виплат.

Усі роботодавці тепер сповіщатимуть призовників
про виклик до військкоматів
18 травня 2017 р. Верховною Радою України було
прийнято Закон України «Про внесення змін до
статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» (реєстр. № 2985).
Цим Законом обов’язок на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів поширено на всіх роботодавців.
Тобто і відповідні органи місцевого самоврядування, і керівники усіх підприємств, установ та організацій, у т. ч. й навчальних закладів, незалежно від
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наявності в їх адміністративно-територіальних
одиницях військових комісаріатів, тепер повинні
будуть сповіщати призовників і військовозобов’язаних
про їх виклик до військкоматів. Нагадаємо, що раніше
такий обов’язок був передбачений лише для населених пунктів, де немає військових комісаріатів.
Щоправда, відповідальність за невиконання припису про прибуття призовники нестимуть персонально — керівники підприємств повинні сповістити їх
про виклик до військкоматів, але не зобов’язані забезпечувати їх своєчасне прибуття за повісткою.
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Професійні таємниці:
про що варто знати кадровикам
У попередньому номері під час розгляду питань державної таємниці ми дізналися,
що відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від
13 січня 2011 р. № 2939-VI (далі — Закон № 2939) до таємної інформації, крім
державної таємниці, також належать професійна і банківська таємниці, таємниця
досудового розслідування та інші передбачені законом таємниці. Наразі з’ясуємо,
якими нормативно-правовими актами регулюються різні питання зазначених таємниць, з якими конкретними професіями вони пов’язані та чим вони відрізняються
від розглянутих раніше комерційної та державної таємниць.

Професійна таємниця
чи службова інформація?

Зауважимо, що у Законі № 2939 лише згадується поняття «професійна таємниця», але у
ньому відсутнє його визначення. Разом з тим
цілком логічним може бути висновок, що така
таємниця має бути пов’язана з діяльністю або
виконанням обов’язків за певними професіями,
відносно яких на законодавчому рівні встановлені й обов’язки працівників за цими професіями не розголошувати певну «таємну інформацію», яка стала їм відома у процесі виконання
своїх обов’язків.
При цьому професійну таємницю, яка належить до таємної інформації, слід відрізняти від
службової інформації, яка також певною мірою
може бути пов’язана із професійною або службовою діяльністю певних працівників, і яка
також як і таємна, і конфіденційна інформація
згідно зі ст. 6 Закону № 2939 належить до інформації з обмеженим доступом.
Зокрема, відповідно до ст. 9 Закону № 2939,
до службової інформації може належати інформація:
— що міститься в документах суб’єктів
владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні
записки, рекомендації, якщо вони пов’язані
з розробкою напряму діяльності установи або
здійсненням контрольних, наглядових функцій
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органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню
та/або прийняттю рішень;
— зібрана у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері
оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
Документам із службовою інформацію присвоюється гриф «для службового користування»
і доступ до них надається відповідно до ч. 2 ст. 6
Закону № 2939, а саме доступ до зазначених документів може бути обмежений відповідно до
закону при дотриманні сукупності таких вимог:
— виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення, для
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету
і неупередженості правосуддя;
— розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
— шкода від оприлюднення такої інформації
переважає суспільний інтерес в її отриманні.
При цьому відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону
№ 2939 не можна обмежувати доступ до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, який складається суб’єктами владних
5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

повноважень. Порядок складання зазначеного
переліку, а також інші вимоги щодо роботи зі
службовою інформацією встановлені Типовою
інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736.
Приклад
Державний службовець порушив службову дисципліну і з цього приводу було проведене службове розслідування, матеріли
якого складаються із доповідної записки
безпосереднього керівника державного
службовця керівнику установи та інших документів. Зазначені документи можуть
бути віднесені до службової інформації та
їм може бути присвоєний гриф «для службового користування», лише якщо це буде
відповідати вимогам ч. 2 ст. 6 Закону
№ 2939, наприклад, вільний доступ до матеріалів розслідування може завдати істотної шкоди репутації і правам інших людей
та шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Разом з тим відповідно до п. 1 ч. 1
ст. 9 Закону № 2939 зазначена інформація
може бути службовою лише до публічного
обговорення цього питання або прийняття
з нього певного рішення, наприклад, про
застосування дисциплінарного стягнення
до держслужбовця, після чого з відповідних
документів розслідування має бути знятий
гриф «для службового користування».
Що стосується «професійної таємниці», то у
розумінні Закону № 2939 та Закону України
«Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII
(далі — Закон № 2657) до неї належить дещо
інший вид інформації, ніж службова інформація
у суб’єктів владних повноважень, а саме інформація з якою мають справу працівники насамперед так званих «саморегульованих» та
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відповідних інших професій. Зокрема найбільш
відомими такими професійними таємницями
є адвокатська, лікарська, нотаріальна, аудиторська таємниця, а також таємниця сповіді та
журналістських джерел. Серед професійних
обов’язків за згаданими професіями, як правило, згідно з відповідними нормативно-правовими актами, а також складовими професійної
етики (внутрішніми правилами) передбачений
і обов’язок не розголошувати довірену їм певну
інформацію.
Зауважимо, що обов’язки зберігати довірену
їм інформацію (професійну таємницю), які передбачені для представників певних професій,
пов’язані і з обов’язками інших осіб, наприклад,
представників суб’єктів владних повноважень,
поважати і не порушувати професійну таємницю. У зв’язку з цим фактично встановлюється повний захист від стороннього доступу до певної
професійної інформації, якщо це не дозволене
(санкціоноване) самою особою, яка довірила відповідну інформацію представнику відповідної
професії. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 65 Кримінального процесуального кодексу України (далі —
КПК) не можуть бути допитані як свідки адвокати, медичні працівники, нотаріуси, священнослужителі, журналісти про відомості,
які містять відповідну професійну таємницю.

Лікарська таємниця

Поняття лікарської таємниці розглядається
у кількох законодавчих актах, зокрема, в Основах законодавства України про охорону здоров’я
від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ (далі — Закон № 2801). Так, ст. 40 Закону № 2801 безпосередньо присвячена питанням лікарської таємниці (має назву «Лікарська таємниця») і в ній
зазначається, що медичні працівники та інші
особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо
про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх
результати, інтимну і сімейну сторони життя
громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. А при використанні
інформації, що становить лікарську таємницю,
в навчальному процесі, науково-дослідній робо№ 11 (143), 1 червня 2017
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ті, а також у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.
Крім того, в інших законодавчих актах далі
конкретизується та доповнюється інформація,
яка відноситься до лікарської таємниці, наприклад, у:
— ст. 26 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р.
№ 1645-III — відомості про зараження особи інфекційною хворобою, що передається статевим
шляхом, проведені медичні огляди та обстеження з цього приводу, дані інтимного характеру,
отримані у зв’язку з виконанням професійних
обов’язків посадовими особами та медичними
працівниками закладів охорони здоров’я;
— ст. 13 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний
захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12 грудня
1991 р. № 1972-XII — відомості про результати
тестування особи з метою виявлення ВІЛ, про
наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції;
— ст. 17 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів
людині» від 16 липня 1999 р. № 1007-XIV — відомості про реципієнтів, а також про осіб, які заявили про свою згоду або незгоду стати донорами у разі смерті тощо.
Разом з тим у деяких законодавчих актах сфери охорони здоров’я формально йдеться не про
таємний, а про конфіденційний характер відповідної інформації (наприклад, у ст. 6 Закону
України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. № 1489-III відомості про наявність
у особи психічного розладу, про факти звернення за психіатричною допомогою та лікування
у психіатричному закладі чи перебування в психоневрологічних закладах для соціального захисту або спеціального навчання, а також інші
відомості про стан психічного здоров’я особи,
її приватне життя), але відповідно до ст. 40 Закону № 2801 така інформація також відноситься
до лікарської таємниці.
Лікарська таємниця юридично охороняється,
а її розголошення тягне за собою юридичну відповідальність (цивільно-правову, дисциплінар№ 11 (143), 1 червня 2017
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ну або кримінальну). Наприклад, відповідно до
ст. 145 Кримінального кодексу України за умисне розголошення лікарської таємниці особою,
якій вона стала відома у зв’язку з виконанням
професійних чи службових обов’язків, якщо
таке діяння спричинило тяжкі наслідки передбачена кримінальна відповідальність, а саме —
штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на
строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років, або
виправні роботи на строк до двох років.
Приклад
Посадова особа органу управління охороною здоров’я під час виконання певних
внутрівідомчих процедур, наприклад, щодо розробки проекту певного нормативноправового акта може мати справу із службовою інформацією (документами для
службового користування). Якщо ця ж
особа є одночасно і практикуючим лікарем, то вона також може мати справу і з
лікарською таємницею, наприклад, щодо
стану здоров’я своїх пацієнтів, яку вона не
має права розголошувати без згоди зазначених пацієнтів. Разом з цим ця особа
може використовувати інформацію щодо
стану здоров’я (результатів лікування)
своїх пацієнтів у написаній нею та оприлюдненій для широкого загалу читачів науковій статі і без згоди своїх пацієнтів, але
без згадування їх особистих даних (прізвищ тощо).

Адвокатська таємниця

Основні питання адвокатської таємниці регулюються ст. 22 «Адвокатська таємниця» Закону
України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI (далі —
Закон № 5076), у якій зазначено, що адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що
стала відома адвокату, помічнику адвоката,
стажисту адвоката, особі, яка перебуває у
7
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трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій
відмовлено в укладенні договору про надання
правової допомоги з передбачених Законом
№ 5076 підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання,
зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що
зберігається на електронних носіях, та інші
документи і відомості, одержані адвокатом
під час здійснення адвокатської діяльності.
Відповідно до зазначеного, а також ч. 3 ст. 22
Закону № 5076 обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на:
— адвоката;
— його помічника;
— стажиста;
— осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням;
— особу стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю.
При цьому адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити
умови, що унеможливлюють доступ сторонніх
осіб до адвокатської таємниці або її розголошення. Зауважимо, що відповідно до ст. 21 Закону
№ 5076 адвокату забороняється не лише розголошувати без згоди клієнта відомості, що становлять адвокатську таємницю, але і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх
осіб.
Від редакції.
Зверніть увагу, що коли адвокат, наприклад, надає
запит для отримання інформації, яка становить лікарську таємницю, то вона може бути надана лише у випадку отримання згоди від особи, якої стосується (або
отриманої окремо, або якщо у договорі про надання
адвокатської допомоги зазначено право адвоката на
отримання медичної інформації про клієнта). В інших
випадках така інформація на запит адвоката не надається — адже хоча адвокат і повинен буде зберігати
адвокатську таємницю, це не звільняє медичних працівників від обов’язку збереження лікарської таємниці
(див. Додаток).
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Передбачені у ст. 22 Закону № 5076 і випадки,
коли можливе певне розголошення адвокатської
таємниці, зокрема у ній встановлено, що інформація або документи можуть втратити статус
адвокатської таємниці за письмовою заявою
клієнта (особі, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених Законом № 5076 підстав). При цьому
інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.
Крім того, в разі пред’явлення клієнтом вимог
до адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю
адвокат звільняється від обов’язку збереження
адвокатської таємниці в межах, необхідних для
захисту його прав та інтересів. Також подання
адвокатом в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII (далі — Закон № 1702),
інформації центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі —
орган з протидії кримінальним доходам), не є
порушенням адвокатської таємниці.
За ч. 5 ст. 22 Закону № 5076 особи, винні в
доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці
або її розголошенні, несуть відповідальність
згідно із законом. Наприклад, у п. 2 ч. 2 ст. 32
Закону № 5076 зазначено, що у разі розголошення адвокатом відомостей, які становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх
інтересах або в інтересах третіх осіб можливе
накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Нотаріальна таємниця

Основні питання щодо нотаріальної таємниці
регулюються ст. 8 Закону України «Про нотаріат»
№ 11 (143), 1 червня 2017
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від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII (далі — Закон
№ 3425), згідно з якою нотаріальна таємниця —
це сукупність відомостей, отриманих під час
вчинення нотаріальної дії або звернення до
нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо.
Згідно з ч. 2 ст. 8 Закону № 3425 зобов’язані
зберігати нотаріальну таємницю (навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась)
нотаріус (державний або приватний), помічник нотаріуса, а також інші особи, які можуть
вчиняти нотаріальні дії або провадити посвідчення заповітів чи довіреностей прирівняних до нотаріальних згідно зі ст. 40 Закону
№ 3425, а саме:
— посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють певні нотаріальні дії у населених пунктах, де немає нотаріусів;
— відповідні працівники консульських установ України, які вчиняють нотаріальні дії за
кордоном, а також дипломатичного представництва у випадках, передбачених чинним законодавством;
— головні лікарі, їхні заступники з медичної
частини або чергові лікарі відповідних лікарень,
госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також начальники госпіталів,
директори або головні лікарі будинків для осіб
похилого віку та інвалідів, що посвідчують заповіти осіб, які перебувають на лікуванні або проживають у зазначених медико-соціальних закладах;
— капітани морських, річкових суден, що ходять під прапором України, що посвідчують заповіти осіб, які перебувають під час плавання на
зазначених суднах;
— начальники пошукових або інших експедицій, що посвідчують заповіти осіб, які перебувають у цих експедиціях;
— командири (начальники) військових частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів, які посвідчують заповіти військовослужбовців, а також членів їх сімей у пунктах
№ 11 (143), 1 червня 2017
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дислокації зазначених частин тощо, де немає
нотаріусів чи посадових осіб органів місцевого
самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії;
— начальники установ виконання покарань,
що посвідчують заповіти осіб, які тримаються в
зазначених установах;
— начальники слідчих ізоляторів, що посвідчують заповіти осіб, які тримаються у цих ізоляторах тощо зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія
або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не
вчинялась.
Крім того, обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на:
— осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи;
— осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків;
— інших осіб, яким стали відомі відомості, що
становлять предмет нотаріальної таємниці.
Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Разом з тим подання нотаріусом в установленому порядку та у випадках,
передбачених Законом № 1702, інформації органу з протидії кримінальним доходам, не є порушенням нотаріальної таємниці.

Аудиторська таємниця

Основні питання аудиторської таємниці розглядаються у ст. 19 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р.
№ 3125-XII (далі — Закон № 3125), у п. 4 ч. 1 якої
зокрема зазначається, що аудитори та аудиторські фірми зобов’язані зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та
виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет
комерційної таємниці, і не використовувати їх у
своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. При
цьому у Законі № 3125 більш детально не конкретизується інформація, що належить до аудиторської таємниці, а також не надається точне
визначення цього поняття.
9
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Також зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 19 Закону № 3125
можна зробити висновок, що у випадку «аудиторської таємниці» скоріше йдеться не про таємну інформацію, а про конфіденційну (комерційну таємницю). Це також підтверджується і ч. 2
ст. 19 Закону № 3125, в якій зазначено, що подання аудитором (аудиторською фірмою) в
установленому порядку інформації органу з
протидії кримінальним доходам не є порушенням комерційної таємниці.
Крім того, законодавством не передбачено
заборони допитування аудитора як свідка і розкриття таким чином аудиторської таємниці, що
свідчить про менший обсяг захисту (у порівняні
з представниками деяких інших професій) інформації, яка становить аудиторську таємницю.

Таємниця сповіді

Захист «таємниці сповіді» передбачений у Законі України «Про свободу совісті та релігійні
організації» від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ, хоча
безпосередньо термін «таємниця сповіді» у ньому і не згадується. Між з тим у ст. 3 цього Закону
зазначається, що ніхто не має права вимагати
від священнослужителів відомостей, одержаних
ними під час сповіді віруючих.
Хоча ця таємниця і має деякі особливості, пов’язані з особливою роллю і статусом церкви в
Україні та її поширенням на інформацію, отриману священнослужителем лише під час сповіді,
але цю таємницю також можна віднести до професійної таємниці. Це можна пояснити, серед
іншого, і тим, що Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» передбачено окрему професійну назву
роботу «Священнослужитель (пастор, пресвітер,
військовий священик (капелан) і т. ін.)», що належить до професійного угруповання 2620
«Професіонали в галузі релігії». Також, як зазначалося вище, відповідно до ч. 2 ст. 65 КПК священнослужителі не можуть бути допитані як
свідки про відомості, що містять відповідну професійну таємницю.
Крім того, у ст. 51 Цивільного процесуального
кодексу України також зазначається, що священнослужителі не підлягають допиту як свідки про
відомості, одержані ними на сповіді віруючих.
10

Таємниця журналістських джерел

Таємницю журналістських джерел також можна вважати професійною таємницею, хоча у законодавстві безпосередньо у такому вигляді це
поняття не згадується. Разом з тим у низці законодавчих актів інформаційної сфери фактично
йдеться саме про таку таємницю, наприклад, у:
— ст. 25 Закону України № 2657 зазначається,
що журналіст має право не розкривати джерело
інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли
його зобов’язано до цього рішенням суду на
основі закону;
— ст. 26 Закону України «Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 р. № 2782-XII (далі — Закон № 2782)
зазначається, що журналіст має право на збереження таємниці авторства та джерел інформації,
за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду;
— ст. 59 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. № 3759-XII
зазначається, що телерадіоорганізація зобов’язана зберігати у таємниці, на підставі документального підтвердження, відомості про особу,
яка передала інформацію або інші матеріали за
умови нерозголошення її імені.
Особливістю таємниці журналістських джерел є те, що юридичний обов’язок зберігати
джерело інформації не поширюється на самого
журналіста, натомість йому надається право не
розкривати свої джерела. Таким чином законодавство фактично захищає право журналіста
зберігати у таємниці свої джерела інформації,
залишаючи регулювання того, чи є це обов’язком
журналіста чи ні на розсуд внутрішніх правил
(етики) журналістської професії. Тому у випадку
порушення журналістом обов’язку зберігати
свої джерела інформації він може нести лише
професійну відповідальність серед своїх колег (наприклад, їх осуд), а також у подальшому
може стати певною мірою професійно непридатним, бо завдяки його негативній репутації
внаслідок розголошення своїх джерел, у майбутньому мати труднощі в отриманні «чутливої» інформації від джерел, які з певних причин не бажають бути розголошеними.
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Такий підхід відповідає європейським стандартам журналістської етики. Зокрема у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R
(2000) 7 щодо права журналістів не розкривати
свої джерела інформації йдеться про необхідність
встановлення прямого і чіткого захисту права
журналістів не розкривати інформацію, що ідентифікує джерело (будь-якої особи, що надає інформацію журналісту). Зокрема у цьому випадку мова йде про не розкриття ім’я та інших
персональних даних цієї особи, її голосу та зображення; фактичних обставин отримання інформації журналістом від джерела; не оприлюдненого змісту інформації, наданої журналісту, а
також про персональні дані журналістів та їх роботодавців, які стосуються їхньої професійної
роботи.

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Як вбачається зі ст. 26 Закону № 2782, із таємницею журналістських джерел певною мірою
пов’язана і таємниця авторства. Разом з тим ця
таємниця скоріше належить до конфіденційної
інформації про особу, оскільки рішення про обмеження інформації про себе може прийматися
самим автором. Така таємниця також є одним із
особистих немайнових прав автора твору, які
захищаються як авторське право відповідно до
ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII та
як право інтелектуальної власності згідно зі
ст. 438 Цивільного кодексу України.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

З наступного номера ви зможете дізнатися про особливості банківської та страхової таємниці,
а також таємницю особистого життя (стан здоров’я, кореспонденції, усиновлення тощо)

Додаток
Апеляційний суд м. Києва
УХВАЛА
(Витяг)
24 березня 2016 р.

м. Київ

Колегія суддів Судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду м. Києва,
розглянувши в судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою громадянки Т. на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 15 лютого 2016 р. у справі за
позовом громадянки Т. до Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами
про визнання незаконними дії щодо відмови у наданні інформації за адвокатським запитом
та зобов’язання надати інформацію за адвокатським запитом,
в с т а н о в и л а:
Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 15 лютого 2016 року позовні вимоги залишено без задоволення.
Не погоджуючись з рішенням суду, громадянка Т. подала апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати та ухвалити нове про задоволення позову, вважаючи, що судом
порушено норми матеріального та процесуального права, не враховано обставини, які мають
суттєве значення для справи.
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Додаток. Продовження
Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, доводи апеляційної скарги, заперечення, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду та матеріали справи в межах
апеляційного оскарження, вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.
Судом встановлено, що у жовтні 2015 року позивачка звернулася до суду з позовом до
відповідача про визнання незаконними дій щодо відмови у наданні інформації за адвокатським запитом та зобов’язання надати інформацію за адвокатським запитом, посилаючись
в обґрунтування своїх вимог на те, що вона здійснюючи адвокатську діяльність, з належним
чином оформленим адвокатським запитом за вихідним № 04/03-1012 від 4 вересня 2015
року звернулася до Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами з проханням надати завірену копію медичної карти померлого громадянина П., який перебував на
лікуванні в KЛ «Феофанія», з належним обґрунтуванням необхідності та правових підстав
для надання вказаної інформації.
Листом за вихідним № 6-10/2059 від 9 вересня 2015 року відповідач відмовив у наданні
запитуваної нею інформації, з тієї підстави, що відповідно до положень ст. 159 КПК України
не має правових підстав для надання медичної документації за адвокатським запитом.
Позивачка зазначила, що такі дії КЛ «Феофанія» ДУС є незаконними та протиправними,
такими, що перешкоджають їй у здійсненні адвокатської діяльності щодо надання правової
допомоги, здійснення представництва, захисту прав та інтересів у суді клієнта.
Також зазначила, що звертаючись з адвокатським запитом вона діяла в межах пунктів 1,
7, 10 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», вчиняла дії не
заборонені законом, правилами адвокатської етики, договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги. Витребувана нею копія медичної карти громадянина П. необхідна їй у зв’язку з наданням правової
допомоги відповідачу у справі, що розглядається Печерським районним судом м. Києва, яка
є онукою та спадкоємицею майна померлого громадянина П. для збирання та подання доказів суду з метою доведення її права на спадщину, а саме звернення до установ судово-психіатричної експертизи для отримання експертного висновку, для чого необхідна відповідна
інформація та документи, що запитувались у відповідача.
У зв’язку із викладеним, позивачка просила суд визнати незаконними дії KЛ «Феофанія»
ДУС щодо відмови у наданні інформації за адвокатським запитом за вихідним № 04/03-1012
від 4 вересня 2015 року та зобов’язати KЛ «Феофанія» ДУС надати їй інформацію за адвокатським запитом.
З матеріалів справи вбачається, що 7 вересня 2015 року КЛ «Феофанія» ДУС отримано
адвокатський запит від громадянки Т. (вихідний № 04/03-1012 від 4 вересня 2015 року), в
якому міститься посилання на те, що завірена копія медичної карти громадянина П. необхідна для звернення до установ судово-психіатричної експертизи з метою збирання доказів у
цивільній справі та подальшого їх подання до суду.
9 вересня 2015 року в.о. головного лікаря KЛ «Феофанія» ДУС громадянці Т. листом
№ 6-10/2059 повідомив, що відповідно до положень ст. 159 КПК України у KЛ «Феофанія»
ДУС відсутні правові підстави для надання медичної документації за її запитом.
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час
здійснення адвокатської діяльності адвокат має право, зокрема, звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ,
організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних
осіб).
За ч. 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.
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Додаток. Закінчення
Згідно зі статтями 11, 20, 21 Закону України «Про інформацію»: інформація про фізичну
особу (персональні дані) — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання,
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, і
дані про її стан здоров’я. Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Правилами ст. 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що
пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної, повної інформації про
стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами,
що стосуються його здоров’я. Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на
отримання інформації про стан здоров’я дитини або підопічного. Медичний працівник
зобов’язаний надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету
проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку
захворювання, у тому числі наявність ризику життя і здоров’я. У разі смерті пацієнта члени
його сім’ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті та ознайомитися з висновками щодо причин смерті, а також
право на оскарження цих висновків до суду.
Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що витребувана
у KЛ «Феофанія» ДУС інформація стосується стану здоров’я фізичної особи, а тому є конфіденційною та може бути розголошена тільки у виключному порядку.
Колегія суддів не може погодитися з доводами апеляційної скарги, що суд першої інстанції дійшов хибного висновку про конфіденційність витребуваної інформації.
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», дані про здоров’я пацієнта є персональною інформацією, розголошувати яку третім особам заборонено. Законом
передбачено винятки з цього правила, але передача інформації про пацієнта як відповіді на
адвокатський запит до цих винятків не належить (ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних»).
Таким чином, інформація про стан здоров’я пацієнтів є медичною таємницею та охороняється законом — розголошувати таку інформацію лікарі не мають права, в тому числі й
шляхом надання відповіді на адвокатський запит.
Відповідь на запит адвоката може бути надано тільки у разі згоди самого пацієнта на передачу та обробку даних про його здоров’я. У випадку смерті особи, інформація щодо стану
її здоров’я, медичні документи надаються лише на запит суду.
Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо правомірної відмови відповідача від надання копій медичної картки громадянина П..
Керуючись статтями 303, 307, 308, 313 – 315, 317 ЦПК України, колегія суддів,
у х в а л и л а:
Апеляційну скаргу громадянки Т. відхилити.
Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 15 лютого 2016 року залишити без змін.
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Як виміряти рівень організації
праці на підприємстві
Досить часто у керівників підприємств виникають запитання, як оптимізувати трудові процеси, виявити і усунути джерела втрат робочого часу співробітниками, як
правильно планувати результати діяльності та ще безліч подібних питань. У відповідях на питання організації праці мова йде про процес, спрямований на оптимальне поєднання інтересів усіх працівників підприємства, тобто про нормування праці.
Сьогодні нормування праці є одним з ключових елементів керування будь-якою
компанією. Норми праці виступають основою для оперативного планування, розрахунку чисельності персоналу, розмірів і структури оплати праці, визначають вимоги до результатів праці персоналу. Для керівництва будь-якого підприємства
важливими є точний облік та контроль витрат виробництва, у тому числі на трудові
ресурси, а також підвищення продуктивності праці всіх категорій працюючих, насамперед, за рахунок максимально раціонального використання робочого часу.
І, звичайно, принаймні частина такої роботи буде доручена відділу кадрів — тож
завчасно знайдемо відповіді на усі означені вище питання.

Нормування праці
в законодавстві України

Серед законодавчих актів, що регламентують
нормування праці, відзначимо, перш за все, Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП),
який безпосередньо визначає коло питань щодо
нормування праці, а саме: терміни й визначення,
об’єкти та суб’єкти, особливості застосування
норм праці тощо. Так, у ст. 85 КЗпП передбачено,
що норми праці (норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності) встановлюються для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки,
технології, організації виробництва і праці. Згідно зі ст. 86 КЗпП власник підприємства або уповноважений ним орган має право за погодженням з профспілковим комітетом запроваджувати місцеві норми праці на своєму підприємстві.
Затверджує місцеві норми праці керівник підприємства або уповноважений ним орган. Наприклад, через складність установлення норм
праці деяких професій, зокрема, для працівників,
які здійснюють роботи з огляду, випробування,
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технічного діагностування машин, механізмів,
устаткування, міжгалузевих норм праці в Україні
немає. Але на рівні окремих підприємств можуть
бути розроблені місцеві норми праці для цих працівників в установленому порядку з дотриманням вимог чинного законодавства.
Головні завдання нормування праці визначаються й іншими статтями КЗпП, зокрема:
— ст. 86 встановлює, що запровадження, заміна і перегляд норм праці провадиться власником або уповноваженим ним органом за
погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником). У цій же статті зазначено, що про
запровадження нових і зміну чинних норм праці власник (уповноважений ним орган) повідомляє працівників не пізніш як за один місяць до
запровадження;
— ст. 87, згідно з якою норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у зв’язку зі зміною умов, на
які вони були розраховані;
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— ст. 89 відзначає галузевий аспект нормування праці і передбачає, що заміна та перегляд
єдиних і типових (міжгалузевих, галузевих, відомчих) норм здійснюється органами, які їх затвердили;
— ст. 91 встановлює пільгу для працівників,
які є авторами винаходів, корисних моделей,
промислових зразків чи раціоналізаторських
пропозицій, що зумовили заміну норм праці
і відрядних розцінок. Такі працівники мають право на збереження попередніх розцінок протягом
шести місяців від початку їх впровадження.
Таким чином, підприємство має два основні
шляхи вирішення питань нормування праці:
— застосовувати норми праці (міжгалузеві, галузеві, типові), що встановлюються на стабільні
за організаційно-технічними умовами роботи
відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці та є рекомендованими для застосування на підприємствах;
— самостійно розробляти місцеві норми з урахуванням організаційно-технічних умов, що
склалися на підприємстві.
Нормативні матеріали у сфері нормування
праці за сферою їх застосування поділяються на:
 Міжгалузеві нормативи затверджуються
Міністерством соціальної політики України;
 Галузеві нормативні матеріали розробляються за відсутності міжгалузевих матеріалів
з нормування праці та затверджуються профільними міністерствами (відомствами). Зазначені
органи визначають також терміни дії затверджених ними нормативних матеріалів для нормування праці;
 Місцеві нормативні матеріали розробляються на підприємствах (в установах, організаціях) у тих випадках, коли відсутні міжгалузеві й галузеві нормативні матеріали, а також при
створенні більш прогресивних організаційнотехнічних умов або їхній невідповідності у порівнянні із врахованими при розробці діючих
галузевих нормативних матеріалів.
Слід зазначити, що питання контролю за дотриманням відповідності норм праці рівню техніки, технології, організації виробництва і праці
з боку державних органів сьогодні є доволі проблемним.
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Хто організовує нормування праці
на підприємстві?

Хоча часи, коли про нормувальників жартували — «в Лондоні на конкурсі з вичавлювання соку
яблука руками, переміг не здоровань з «вільного
світу», а звичайний чолов’яга, який сказав, що
він «ніякий не сер, а нормувальник з СРСР» —
давно минули, функції підрозділу підприємства,
де працюють нормувальники, принципово не
змінилися. Тому традиційно роботу з організації, нормування, оплати й стимулювання праці
на підприємстві виконує відділ організації праці
та заробітної плати (далі — ВОПЗ). Це самостійний підрозділ, який підпорядковується директорові, або його заступникові з економічних питань та має, зазвичай, таку принципову схему
(див. Зразок).
Наведена схема (яку можна було б доповнити, наприклад, планово-економічною групою)
відображає напрями діяльності та професійну
складова організації праці на підприємстві.
Так, група з організації та нормування праці
робітників-відрядників (наведені групи можуть
бути представлені й, приміром, як бюро) проводять економічний супровід виробів, облік виконання норм виробітку, розрахунок чисельності робітників, які працюють за відрядною
формою оплати праці, фонду заробітної плати,
нормування технологічних процесів на основі
місцевих норм.
Група з організації та нормування праці робітників-погодинників виконує розрахунки
необхідної чисельності робітників, які працюють за погодинною формою оплати праці на
основі затверджених міжгалузевих та галузевих
нормативів праці.
Існує дотепний вислів, що характеризує специфіку організації праці робітників-погодинників: «Добре працює той, хто нічого не робить».
Це справедливо, наприклад, для слюсарів, ремонтників, електриків та інших робітників, які
виконують роботи з ремонту та обслуговування
устаткування.
Група з організації та нормування праці службовців виконує, в цілому, аналогічні функції,
тільки для інженерно-технічного персоналу підприємства.
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Зразок

Начальник ВОПЗ
Заступник начальника ВОПЗ

Тарифно-економічна група

Група з організації
та нормування праці
робітників-відрядників

Група з організації
та нормування праці
робітників-погодинників

Група з організації
та нормування
праці службовців

Інженер з організації та нормування
праці

Інженер з організації
та нормування праці

Інженер з організації
та нормування праці

Інженер з організації та нормування
праці

Економіст з праці

Технік з нормування
праці

Економіст з праці

Економіст з праці

Нормування праці в структурі ВОПЗ підприємства

Тарифно-економічна група займається розробленням штатних розкладів для службовців та
робітників-погодинників, питаннями преміювання персоналу підприємства, розробляє колективний договір, планові техніко-економічні
показники діяльності підрозділів підприємства,
планує фонд заробітної плати, веде різну економічну звітність. Аналіз завдань та обов’язків
працівників ВОПЗ, кваліфікаційні характеристики яких містяться у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій (далі — ДКХП), випуск № 1 «Професії працівників, які є загальними
для всіх видів економічної діяльності», розділ 1
«Професії керівників, професіоналів, фахівців
та технічних службовців» виявляє що, серед іншого:
— «Інженер з організації та нормування праці»: розроблює та впроваджує науково обґрунтовані норми трудових витрат на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших
прогресивних нормативів з праці для різних видів робіт, що виконуються на підприємстві, а
також місцеві норми, розраховані на підставі
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технічних даних про продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого часу
з урахуванням передових прийомів та методів
праці. Установлює норми часу (виробітку) на
разові та додаткові роботи, пов’язані з відхиленням від технологічних процесів. Сприяє підвищенню ефективності організації праці на підставі розвитку колективних форм організації і
стимулювання праці, атестації та раціоналізації
робочих місць, розширення суміщення професій і посад, багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування та інших передових методів праці;
— «Економіст з праці»: розраховує фонди заробітної плати і чисельність працюючих з урахуванням необхідності найбільш раціонального використання трудових ресурсів, плануванні
підготовки кваліфікованих кадрів, доводить
установлені показники до підрозділів підприємства. Розроблює механізм розподілення додаткових доходів, отриманих у результаті підвищення продуктивності праці, якості продукції,
скорочення витрат виробництва, а також зда№ 11 (143), 1 червня 2017
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вання приміщень та майна в оренду від вкладення коштів у цінні папери. Розробляє положення про преміювання працівників, умови
матеріального стимулювання багатоверстатного обслуговування, суміщення професій і посад, збільшення зон обслуговування та обсягу
виконуваних робіт з метою поліпшення використання устаткування та скорочення трудових витрат. Складає штатні розписи згідно із
затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондами заробітної плати і чинними нормативами, вносить до них
зміни, зумовлені появою нових видів діяльності (посад), властивих ринковій економіці. Визначає на основі чинних положень розміри
премій;
— «Технік з нормування праці»: виконує під
керівництвом більш кваліфікованого фахівця
розроблення науково обґрунтованих норм трудових витрат на прості види робіт, які виконуються на підприємстві, використовуючи міжгалузеві галузеві та інші прогресивні нормативи
з праці, а також місцеві норми, розраховані на
основі технічних даних про продуктивність
устаткування, аналізу витрат робочого часу. Перевіряє чинні норми праці з метою виявлення
застарілих і помилково встановлених норм, визначає ефективність упровадження науково обґрунтованих норм трудових витрат. Виконує
роботи, пов’язані з визначенням трудових процесів і витрат робочого часу на виконання операцій. Готує повідомлення про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок. Складає
звітність про стан нормування праці відповідно
до встановлених форм.
Зауважимо, що у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) містяться професійні назви робіт
«нормувальників». Проте, вони носять не наскрізний, а галузевий характер, з причин закріпленого за ними пільгового забезпечення. Це
такі професійні назви робіт (усі вони мають код
КП 2412.2) як-от: «Нормувальник гірничий»,
«Нормувальник гірничий на підземних роботах», «Нормувальник гірничий кар’єру, рудника,
шахти». Кваліфікаційні характеристики перших
двох професій містяться у ДКХП, випуск 5 «Гірни№ 11 (143), 1 червня 2017
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чодобувна промисловість». Ці професії також віднесені до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
робочий день дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах. Отже, застосування професійних назв робіт «нормувальників» у решті галузей
економіки буде неправильним.
Діяльність ВОПЗ здійснюється за однією з наступних систем: централізована (робота з організації й нормування зосереджена безпосередньо у відділі), децентралізована (коли крім
відділу, в цехах створюються бюро з праці та
заробітної плати), змішана (при якій у відділі
розраховуються норми, а поточна робота по їхньому впровадженню й контролю за виконанням покладена на працівників з нормування в
цехах). Норми витрат праці, які розробляються,
запроваджуються та контролюються професіоналами ВОПЗ повинні відбивати прогресивні
зміни техніки й технології, досягнення трудових колективів і передових робітників. Таким
чином, у кінцевій своїй меті нормування праці
спрямоване на забезпечення прогресивного
рівня організації праці на підприємстві.

Як оцінити організацію праці
на підприємстві?

Оцінка якості нормування.
Для характеристики якості норм на підприємстві використовують наступні показники:
— Питома вага технічно обґрунтованих норм,
як абсолютний показник, дає лише приблизне
уявлення щодо якості діючих норм;
— Середній рівень виконання норм визначається як співвідношення фактично витраченого часу до нормованого за формулою 1:
Тф
Квн = ——
Тн
Залежно від типу виробництва встановлюють
наступні рівні виконання норм:
— поточно-масове виробництво = 110%;
— серійне = 113%;
— дрібносерійне й одиничне = 117%.
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Для визначення ступеню відхилення середнього відсотка виконання норм по підрозділу
від аналогічного показника по підприємству в
ці-лому, за кожним підрозділом розраховують
максимально припустиме відхилення на рівні
виконання норм за рахунок розходжень в індивідуальній продуктивності робітників за формулою 2:
Квн М
Д = —————
√п 
де:
Квн — середній відсоток виконання норм на
підприємстві;
М — максимальне відхилення індивідуальної
продуктивності праці (приймається рівним 33,0%
для машинних і машинно-ручних робіт, 50,0%
— для ручних робіт);
n — чисельність робітників-відрядників у даному підрозділі.
Якщо середній показник виконання норм по
підрозділу перевищує значення Д, то це свідчить
про низьку якість діючих норм.
Приклад
На підприємстві середній коефіцієнт виконання норм складає 113%, максимальне
відхилення індивідуальної продуктивності
праці прийняте як 33%, чисельність робітників — відрядників у механічному цеху
складає 342 особи.
Треба визначити максимально припустиме відхилення рівня виконання норм
у даному підрозділі.
Розрахунок проводимо за формулою 2:
113  33
Д = ————— = 20,16 %
√342 
Оцінка якості організації праці.
Для успішного рішення проблеми організації
праці велике значення має оцінка рівня цієї роботи. Оцінку рівня організації праці, виробництва й керування на підприємстві слід проводити через систему коефіцієнтів, за допомогою
18

яких визначають резерви зростання ефективності виробництва. Розглянемо ці коефіцієнти нижче.
1) Рівень розподілу праці визначається за
формулою:
Твр
Крп = 1 – ————
Тсм  п
де:
Твр — сумарний час виконання робіт, не передбачених завданням протягом зміни, хв;
Тсм — тривалість робочої зміни, хв;
n — чисельність робітників підрозділу, осіб.
Наприклад, треба визначити рівень розподілу
праці на механічній ділянці цеху, якщо сумарний час виконання робіт, не передбачених завданням, складає 920 хв, а чисельність робітників, які працюють на ділянці становить 22 особи,
за типовими проектами організовано 16 робочих місць, кількість оснащення та інструмента,
що фактично застосовуються на дільниці, складає 56 одиниць (за технологічним процесом = 61
одиниця), кількість робочих місць, охоплених
централізованим обслуговуванням складає
17 одиниць. Таким чином, розраховуємо за формулою:
920
Крп = 1 – ————— = 0,91
480  22
2) Рівень організації робочих місць визначаємо таким чином:
Nm
16
Коргм = —— = —— =0,72
n
22
де:
Nm — кількість робочих місць, організованих
за типовими проектами.
3) Рівень оснащеності робочих місць:
Cф
56
Коcм = —— = —— =0,91
Сmn
61
де:
Сф — кількість оснастки та інструмента, фактично застосовуваних на робочих місцях;
Стп — кількість оснастки та інструмента за
технологічним процесом.
№ 11 (143), 1 червня 2017

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

4) Рівень централізованого обслуговування
робочих місць:
17
Np
Кобс = —— = —— = 0,77
Nз
22
Nр — кількість робочих місць, охоплених централізованим обслуговуванням;
Nз — загальна кількість робочих місць на
дільниці.
Подібним чином, шляхом зіставлення фактичних значень показників організації праці із нормативними або планованими, визначаються коефіцієнти, що визначають інші напрями організації
праці у підрозділі як-от: кооперацію, спеціалізацію, механізацію, монотонність праці та інші.
Загальний рівень організації праці у підрозділі визначається за формулою:
Рорг =√ Крп  Коргм  Косм  Кобс  …  Кn
У даному випадку можна визначити загальний рівень організації праці у підрозділі, як:
Рорг =√ Крп  Коргм  Косм  Кобс =
= √ 0,91  0,72  0,91  0,77 = 0,67
Коефіціент Рорг виражає загальний стан організації праці в підрозділі підприємства й може
бути основою для планування роботи з вдосконалення організації праці.
Наведений вище алгоритм оцінювання якості
організації праці відноситься до робітників-відрядників. Зауважимо, що оцінка рівня нормування праці робітників-погодинників проводиться
за наступними показниками як: охоплення нормуванням праці; питома вага робітників, що
працюють за нормами, встановленим на основі
прогресивних нормативів; якість діючих норм.
А для характеристики рівня нормування праці
службовців підприємства використовують два
показники: питома вага службовців, праця яких
нормується та рівень напруженості використовуваних нормативів.
За результатами проведеного аналізу якості
організації праці на підприємстві розробляються
заходи, спрямовані на підвищення якісного рів№ 11 (143), 1 червня 2017
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ня нормування й розширення сфери його застосування. Нормування праці на підприємстві має
регламентуватися відповідним внутрішнім нормативним документом.

Положення про нормування праці
на підприємстві

Це Положення є основним документом, що
регламентує напрями роботи з нормування праці на підприємстві. Розглянемо апробовану на
практиці діяльності підрозділів підприємств з
організації та нормування праці, структуру Положення за його розділами:
Розділ 1. «Призначення». Вказується, що Положення встановлює вимоги й правила, якими
необхідно керуватися у процесі розробки, застосування й перегляду норм праці на всі (або
визначені) види робіт на підприємстві. Зазначається, коли цей документ вводиться у дію.
Розділ 2. «Загальні положення». Він складається з підрозділів:
2.1. «Сфера застосування» (вказуються підрозділи підприємства, що беруть участь у розробці, застосуванні й перегляді норм праці, що
використовують єдину базу норм праці для організації праці співробітників);
2.2. «Нормативні посилання» (наводиться перелік нормативних документів, положення яких
було використано у Положенні);
2.3. «Терміни, визначення й скорочення» (наводиться перелік і скорочень, що визначаються
для цілей Положення).
Розділ 3. «Опис системи нормування праці».
3.1. «Система нормування праці». Структура
системи (наводяться визначення термінів «система нормування праці», «організація праці»,
«нормування праці»; окреслюються елементи
системи нормування праці на підприємстві та
розкривається сутність термінів «норма часу»,
«норма виробітку», «норма обслуговування»,
«норма чисельності»);
3.2. «Мета й завдання системи». Визначається
мета системи нормування праці на підприємстві
та перелік конкретних завдань, виконання яких
забезпечує її досягнення. Розкриваються принципи, за якими відбувається практична реалізація діяльності підприємства.
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3.3. «Методи вивчення організації праці». Зазначаються методи з вивчення робочого часу на
підприємстві (фотографія робочого дня, самофотографія, хронометраж, статистичний метод
тощо), що лежать в основі проектування раціональної організації трудових і виробничих процесів на підприємстві, надаються короткі описи
цих методів.
3.4. «Порядок розробки й затвердження норм
праці». Наводиться перелік посадових осіб підприємства, які мають повноваження ініціювати
та затверджувати нормативні дослідження на
підприємстві. Окреслюється порядок проведення нормативно-дослідницьких робіт та прогнозований результат їх застосування.
3.5. «Термін дії норм праці. Порядок перегляду
норм праці». Вказується термін дії затверджених
норм праці, порядок їхньої зміни. Наводиться
перелік заходів з введення, заміни й перегляду
норм праці за календарним планом.
Розділ 4. «Прикінцеві положення». Окреслюється роль представницьких органів праців-

ників підприємства у забезпеченні правильного
встановлення нових і зміни діючих норм, створення необхідних умов для виконання встановлених норм всіма працівниками, участі у впровадженні передового (інноваційного) досвіду
у сфері нормування праці.
Отже, коли у недосвідчених працівників з організації праці виникає дещо наївне запитання:
«А навіщо взагалі визначають стан нормування
праці на підприємстві?», то у відповідях переважно фігуруватимуть вже більш професійні терміни: «Для підтримки оптимального рівня напруженості норм, збільшення ступеня охоплення
нормуванням різних категорій працюючих, перевірки й підвищення якості наявних нормативних матеріалів, розробки планів перегляду норм
і заходів щодо поліпшення роботи з нормування
праці».

Олександр НОСІКОВ,
експерт сфери
соціально-трудових відносин
РЕКЛАМА
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ЗАКОН УКРАЇНИ
від 16 березня 2017 р. № 1951-VIII

Про Єдиний державний реєстр
військовозобов’язаних
Цей Закон регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт
із забезпечення оборони держави, та осіб, приписаних до призовних дільниць (далі —
військовозобов’язані (призовники).
Стаття 1. Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних
1. Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних (далі — Реєстр) — автоматизована
інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та
використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення
військового обліку громадян України.
Стаття 2. Основні завдання Реєстру
1. Основними завданнями Реєстру є:
1) ведення військового обліку громадян України — військовозобов’язаних (призовників);
2) планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу,
прийняття на військову службу за контрактом;
3) інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на
пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.
Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру
1. Основними засадами ведення Реєстру є:
1) обов’язковість державної реєстрації — відомості про військовозобов’язаних (призовників) незалежно від місця їх проживання або перебування підлягають внесенню до Реєстру;
2) повнота відомостей — держава гарантує повноту відомостей Реєстру військовозобов’язаних (призовників), їх коректність, а також ведення бази даних Реєстру в єдиному
форматі;
3) однократність внесення відомостей до Реєстру — військовозобов’язаний (призовник)
може бути включений до Реєстру лише один раз;
4) поновлення відомостей Реєстру — база даних Реєстру із визначеною періодичністю
або на вимогу розпорядника Реєстру (внесення чи знищення записів, зміна чи уточнення
даних у разі їх зміни) оновлюється у строки, встановлені цим Законом;
5) захищеність Реєстру — держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру,
порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.
Стаття 4. Мова ведення Реєстру
1. Мовою ведення Реєстру є державна мова.
2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються
правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.
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Стаття 5. Суб’єкти Реєстру
1. Володільцем Реєстру є Міністерство оборони України (далі — володілець Реєстру), розпорядником Реєстру є Генеральний
штаб Збройних Сил України (далі — розпорядник Реєстру).
2. Володілець Реєстру затверджує Порядок ведення Реєстру, в якому встановлює процедури збирання, зберігання, обробки
та використання відомостей про військовозобов’язаних (призовників).
3. Розпорядник Реєстру обробляє відомості про військовозобов’язаних (призовників) від імені володільця Реєстру. Для
цього із складу підпорядкованих йому органів визначаються органи адміністрування Реєстру та органи ведення Реєстру.
4. Розпорядник Реєстру:
1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону у процесі створення та ведення Реєстру;
2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
3) має доступ до всієї бази даних Реєстру та використовує її для обліку і комплектування Збройних Сил України та інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів спеціального призначення та
Державної спеціальної служби транспорту;
4) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю відомостей Реєстру та ініціює проведення
органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
5) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до
вимог цього Закону;
6) забезпечує резервування бази даних Реєстру;
7) надає програмні та інші засоби доступу до Реєстру;
8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
5. Органами адміністрування Реєстру є обласні військові комісаріати та оперативні командування (у межах повноважень за
військово-адміністративним поділом території України).
6. Органи адміністрування Реєстру:
1) здійснюють аналітичну обробку даних, планування заходів з мобілізації та розподілу мобілізаційного ресурсу;
2) забезпечують взаємодію щодо ведення Реєстру, контролюють повноту та відповідність інформації, наданої органами
державної влади, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.
7. Процедура обробки відомостей про військовозобов’язаних (призовників) органами адміністрування Реєстру визначається
Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.
8. Органами ведення Реєстру в районі, районі в містах Києві та Севастополі, у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, у районі в місті обласного значення з районним поділом є районні
(міські) військові комісаріати.
9. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру, наповнення та уточнення бази даних Реєстру відомостями, що
надають органи державної влади, здійснюють контроль за достовірністю облікових даних.
10. Процедура обробки відомостей про військовозобов’язаних (призовників) органами ведення Реєстру визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.
Стаття 6. Відомості Реєстру
1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов’язаних (призовників):
1) персональні дані;
2) службові дані.
2. Згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.
3. У разі відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
4. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.
Стаття 7. Персональні дані військовозобов’язаного (призовника)
1. До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:
1) прізвище;
2) власне ім’я (усі власні імена);
3) по батькові (за наявності);
4) дата народження;
5) місце народження;
6) стать;
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7) місце проживання та місце перебування;
8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата
народження);
9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);
10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);
12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);
13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;
14) відцифрований образ обличчя особи;
15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;
16) відомості про освіту та спеціальність.
Стаття 8. Службові дані військовозобов’язаного (призовника)
1. До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості про виконання ним військового обов’язку
та військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.
Стаття 9. Права та обов’язки військовозобов’язаних (призовників)
1. Військовозобов’язаний (призовник) має право:
1) отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру;
2) звертатися в порядку, встановленому розпорядником Реєстру, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою
заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру запису про себе, виправлення недостовірних відомостей
Реєстру.
2. Військовозобов’язаний (призовник) зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої
персональні дані, що вносяться до Реєстру.
Стаття 10. Гарантії захисту та безпеки персональних та службових даних військовозобов’язаних (призовників)
1. Розпорядник Реєстру, органи адміністрування та ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, зокрема захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист
від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру,
безпеку персональних даних, відповідно до цього Закону, законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних» та міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює
комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки
та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України.
3. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язкові для органів адміністрування та
ведення Реєстру правила доступу до бази даних Реєстру.
4. За внесення завідомо недостовірної інформації про військовозобов’язаних (призовників) органи ведення Реєстру несуть
відповідальність відповідно до законодавства.
Стаття 11. Створення Реєстру
1. Для створення Реєстру між володільцем Реєстру та розробником укладається договір згідно із законодавством України.
2. Обов’язковою умовою договору про створення Реєстру є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної власності на створений Реєстр.
3. Фінансування діяльності щодо створення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 12. Форма ведення Реєстру
1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні та службові дані
всіх військовозобов’язаних (призовників).
2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування
Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру.
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3. Персональні та службові дані військовозобов’язаних (призовників) вносяться до бази даних Реєстру у формі запису — сукупності всіх даних військовозобов’язаних (призовників), передбачених статтями 7 і 8 цього Закону.
Стаття 13. Формування Реєстру
1. Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія одноразово подає володільцю Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.
2. Відомості про громадян України, які не є військовозобов’язаними (призовниками), знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого володільцем Реєстру.
Стаття 14. Ведення Реєстру
1. Ведення Реєстру включає:
1) внесення запису про військовозобов’язаних (призовників) до бази даних Реєстру для взяття на облік або при відновленні
на військовому обліку з перевіркою відповідності персональних та службових даних військовозобов’язаних (призовників) існуючим обліковим даним;
2) внесення змін до персональних та службових даних військовозобов’язаних (призовників) на підставі відомостей органів
виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
3) знищення повторного запису Реєстру в разі його виявлення.
2. У разі якщо відомості про особу вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису в Реєстрі
та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка здійснила запис (у електронній формі).
3. Органи ведення Реєстру здійснюють постійне поновлення відомостей про військовозобов’язаних (призовників). Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються органу ведення Реєстру військовозобов’язаними
(призовниками) та з інших джерел відповідно до чинного законодавства.
4. Обмін відомостями здійснюється централізовано в електронному вигляді або через інформаційні програмні засоби у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з дотриманням вимог законів України «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах» та «Про захист персональних даних».
Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 16. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Частину першу статті 34 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., № 38, ст. 324; 2015 р., № 22, ст. 151) викласти в такій редакції:
«1. Персонально-якісний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан
здоров’я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов’язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов’язаних та реєструються в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних.
Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати».
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для його реалізації.
Президент України
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КОНВЕНЦІЯ МОП
від 28 червня 1952 р. № 102

Видавник:
Міжнародна
організація праці

Набуття чинності
для України:
6 червня 2017 року

Найсуттєвіше:
Ця Конвенція передбачає мінімальні стандарти щодо різних
видів соціальної допомоги,
встановлює норми періодичних виплат допомог, а також
проголошує принцип рівноправності осіб, які не є громадянами країни проживання, із
громадянами даної країни.
Україна взяла на себе зобов’язання за дев’ятьма розділами цієї Конвенції, а саме: «Медичне обслуговування», «Допомога у зв’язку з хворобою»,
«Допомога по безробіттю»,
«Допомога по старості», «Допомога у випадку трудового
каліцтва або професійного захворювання», «Родинна допомога», «Допомога у зв’язку з
вагітністю і пологами», «Допомога по інвалідності», «Допомога у зв’язку з втратою годувальника».
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Про мінімальні норми соціального забезпечення
(Витяг)
Ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці
про мінімальні норми соціального забезпечення № 102» від 16 березня 2016 р. № 1024-VIII
Розділ II. Медичне обслуговування
Стаття 7
Кожна держава-член, для якої цей Розділ Конвенції є чинним, гарантує захищеним особам, коли їхній стан потребує медичного обслуговування профілактичного або лікувального
характеру, надання допомоги згідно з наведеними нижче статтями цього Розділу.
Стаття 8
Охоплювані ризики включають будь-який хворобливий стан, незалежно від його причини, а також вагітність, пологи та їх наслідки.
Стаття 9
Захищені особи включають:
a) встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, а також їхніх дружин і дітей, або
b) встановлені категорії економічно активного населення, які становлять не менше ніж 20
відсотків усіх жителів, а також їхніх дружин і дітей, або
c) встановлені категорії жителів, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх жителів,
або
d) у випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, встановлені категорії працюючих,
які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих на промислових підприємствах,
що мають 20 чи більше працівників, а також їхніх дружин і дітей.
Стаття 10
1. Допомога охоплює щонайменше:
a) у випадку хворобливого стану:
i) обслуговування лікарем загальної практики, включаючи візити додому;
ii) обслуговування спеціалізованим лікарем стаціонарних або амбулаторних хворих у лікарнях та таке саме обслуговування, яке може надаватися поза лікарнями;
iii) надання основних фармацевтичних засобів, які приписав лікар або інший кваліфікований практик, і
iv) госпіталізацію в разі необхідності, і
b) у випадку вагітності й пологів та їх наслідків:
i) обслуговування до, під час та після пологів, що надається або лікарем, або кваліфікованою акушеркою, та
ii) госпіталізацію в разі необхідності.
2. Бенефіціарій або його годувальник можуть бути залучені до часткової участі в оплаті
вартості медичного обслуговування бенефіціарія у випадку його хворобливого стану; правила такої участі визначаються таким чином, щоб вона не виявилась непосильною.
3. Допомога, передбачена цією статтею, надається з метою збереження, відновлення та
поліпшення здоров’я захищеної особи, її працездатності й здатності самостійно задовольняти власні потреби.
4. Установи або урядові відомства, відповідальні за надання допомоги, заохочують захищених осіб способами, які можуть вважатися доцільними, користуватися службами загальної охорони здоров’я, що надаються їм у розпорядження державними органами або
іншими службами, які визнані такими органами.
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Стаття 11
Допомога, зазначена у статті 10, повинна гарантуватися в разі настання охоплюваного ризику щонайменше тій захищеній
особі, яка набула або годувальник якої набув такий стаж, що може бути визнаним необхідним для запобігання зловживанням.
Стаття 12
1. Допомога, зазначена у статті 10, повинна надаватися протягом усієї тривалості охоплюваного ризику, за винятком того,
що вона може бути обмежена 26 тижнями для кожного випадку хворобливого стану; однак медичне обслуговування не повинно
призупинятися доти, доки виплачується допомога у зв’язку з хворобою, а для визначених захворювань, визнаних такими, що
вимагають тривалого лікування, повинні бути прийняті положення про продовження зазначеного вище обмеження.
2. У випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, тривалість надання допомоги може обмежуватися 13 тижнями для
кожного випадку.
Розділ III. Допомога у зв’язку з хворобою
Стаття 13
Кожна держава-член, щодо якої цей Розділ Конвенції є чинним, гарантує захищеним особам надання допомоги у зв’язку з
хворобою відповідно до наведених нижче статей цього Розділу.
Стаття 14
Охоплюваний ризик включає спричинену хворобливим станом непрацездатність, яка зумовлює призупинення заробітку, як
це визначається національним законодавством.
Стаття 15
Захищені особи включають:
a) встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, або
b) встановлені категорії економічно активного населення, які становлять не менше ніж 20 відсотків усіх жителів, або
c) всіх жителів, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують меж, встановлених таким чином, щоб дотримувалися вимоги статті 67, або
d) у випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих на промислових підприємствах, які мають 20 чи більше працівників.
Стаття 16
1. Коли захист поширюється на категорії працюючих або категорії економічно активного населення, допомога надається у
вигляді періодичних виплат, що нараховуються таким чином, щоб виконувалися вимоги або статті 65, або статті 66.
2. Коли захист поширюється на всіх жителів, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують встановлених меж,
допомога надається у вигляді періодичних виплат, що нараховуються таким чином, щоб дотримувалися вимоги статті 67.
Стаття 17
Допомога, зазначена у статті 16, гарантується в разі настання охоплюваного ризику щонайменше тій захищеній особі, яка
набула стаж, що може бути визнаним необхідним для запобігання зловживанням.
Стаття 18
1. Допомога, зазначена у статті 16, надається протягом усієї тривалості охоплюваного ризику за винятком того, що вона може
бути обмежена 26 тижнями для кожного випадку захворювання і не виплачуватися за перші три дні призупинення заробітку.
2. Коли діє заява, зроблена за статтею 3, тривалість допомоги може обмежуватися:
a) таким періодом, щоб загальна кількість днів, за які надається допомога у зв’язку з хворобою в цьому році, перевищувала
би щонайменше в десять разів середню чисельність захищених осіб у цьому році, або
b) 13 тижнями для кожного випадку захворювання з можливістю невиплати допомоги за перші три дні призупинення заробітку.
Розділ IV. Допомога по безробіттю
Стаття 19
Кожна держава-член, щодо якої цей Розділ Конвенції є чинним, гарантує захищеним особам надання допомоги по безробіттю
відповідно до наведених нижче статей цього Розділу.
Стаття 20
Охоплюваний ризик включає призупинення заробітку, як це визначається національним законодавством, спричинене неможливістю для захищеної особи, яка здатна і готова працювати, отримати роботу, що їй підходить.
Стаття 21
Захищені особи включають:
a) встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, або
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b) усіх жителів, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують меж, встановлених таким чином, щоб дотримувалися вимоги статті 67, або
c) у випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих на промислових підприємствах, які мають 20 чи більше працівників.
Стаття 22
1. Коли захист поширюється на категорії працюючих, допомога надається у вигляді періодичних виплат, які нараховуються
таким чином, щоб дотримувалися або вимоги статті 65, або вимоги статті 66.
2. Коли захист поширюється на всіх жителів, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують встановлених меж,
допомога повинна надаватися у вигляді періодичних виплат, нарахованих таким чином, щоб дотримувалися вимоги статті 67.
Стаття 23
Допомога, зазначена у статті 22, гарантується у разі настання охоплюваного ризику щонайменше тій захищеній особі, яка
набула стаж, що може бути визнаним необхідним для запобігання зловживанням.
Стаття 24
1. Допомога, зазначена у статті 22, надається протягом усієї тривалості охоплюваного ризику, за винятком того, що вона
може бути обмежена:
a) коли захисту підлягають категорії працюючих, — 13 тижнями в рамках 12-місячного періоду, або
b) коли захисту підлягають всі жителі, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують встановлених меж, —
26 тижнями в рамках 12-місячного періоду.
2. Коли національним законодавством передбачається, що тривалість виплати допомоги залежить від тривалості періоду
сплати внесків та/або від допомоги, отриманої раніше протягом встановленого періоду, положення підпункту a) пункту 1 вважаються виконаними, якщо середня тривалість виплати допомоги не є меншою ніж 13 тижнів у рамках 12-місячного періоду.
3. Допомога може не виплачуватися за період очікування протягом перших 7 днів у кожному випадку призупинення заробітку, причому дні безробіття до і після тимчасового працевлаштування на строк, який не перевищує встановленого періоду, зараховуються як частина одного і того самого випадку призупинення заробітку.
4. У випадку сезонних працівників тривалість виплати допомоги та періоду очікування може бути адаптована до умов їхньої
зайнятості.
Розділ V. Допомога по старості
Стаття 25
Кожна держава-член, щодо якої цей Розділ Конвенції є чинним, гарантує захищеним особам допомогу по старості відповідно до наведених нижче статей цього Розділу.
Стаття 26
1. Охоплюваним ризиком є перевищення встановленого віку.
2. Встановлений вік не повинен перевищувати 65 років або такої вищої вікової межі, яка може бути визначена компетентними органами державної влади з належним урахуванням працездатності осіб похилого віку в цій країні.
3. Національне законодавство може призупиняти надання допомоги, якщо особа, яка має на неї право, займається будь-якою
встановленою оплачуваною діяльністю, а також зменшувати допомогу, яка базується на системі внесків, — коли заробіток бенефіціарія перевищує встановлену суму, а за системою, яка не базується на внесках, — коли заробіток бенефіціарія або його
інші кошти чи сукупність таких коштів і заробітку разом перевищують встановлену суму.
Стаття 27
Захищені особи включають:
a) встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, або
b) встановлені категорії економічно активного населення, які становлять не менше ніж 20 відсотків усіх жителів, або
c) усіх жителів, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують меж, встановлених таким чином, щоб дотримувалися вимоги статті 67, або
d) у випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих на промислових підприємствах, які мають 20 чи більше працівників.
Стаття 28
Допомога надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким чином, щоб:
a) у випадку, коли захисту підлягають категорії працюючих чи категорії економічно активного населення, дотримувались або
вимоги статті 65, або вимоги статті 66;
b) у випадку, коли захисту підлягають всі жителі, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують встановлених
меж, дотримувались вимоги статті 67.
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Стаття 29
1. Допомога, зазначена у статті 28, гарантується в разі настання охоплюваного ризику щонайменше:
a) захищеній особі, яка набула до настання охоплюваного ризику відповідно до встановлених правил стаж, який може передбачати 30 років сплати внесків або зайнятості чи 20 років проживання, або
b) захищеній особі, яка набула встановлений стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було сплачено встановлене середньорічне число внесків, коли, в принципі, підлягає захисту все економічно активне населення.
2. Коли допомога, згадана в пункті 1, обумовлюється мінімальним стажем сплати внесків або зайнятості, скорочена допомога гарантується щонайменше:
a) захищеній особі, яка до настання охоплюваного ризику набула відповідно до встановлених правил 15-річний стаж сплати
внесків або зайнятості; або
b) захищеній особі, яка набула встановлений стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було сплачено половину середньорічного числа внесків, встановленого відповідно до підпункту b) пункту 1 цієї статті, коли в принципі підлягає
захисту все економічно активне населення.
3. Вимоги пункту 1 цієї статті вважаються дотриманими, якщо допомога, обчислювана відповідно до положень Розділу XI,
але на 10 відсотків менша від розміру, зазначеного в додатку до Розділу XI для відповідного типового бенефіціарія, надається
щонайменше тій захищеній особі, яка відповідно до встановлених правил набула 10-річний стаж сплати внесків або зайнятості
або 5-річний стаж проживання.
4. Відсотковий рівень, зазначений в додатку до Розділу XI, може бути пропорційно зменшений, коли стаж, необхідний для
отримання скороченої у відсотковому рівні допомоги, перевищує 10 років сплати внесків або зайнятості, але є меншим ніж 30 років;
якщо такий стаж перевищує 15 років, виплачується скорочена допомога відповідно до пункту 2 цієї статті.
5. У разі, коли виплата допомоги, згаданої в пунктах 1, 3 або 4 цієї статті, обумовлена мінімальним стажем сплати внесків
або зайнятості, скорочена допомога виплачується у встановлених умовах захищеній особі, яка лише через свій похилий вік під
час набрання чинності положеннями щодо застосування цього Розділу Конвенції не змогла виконати умов, визначених відповідно до пункту 2 цієї статті, за винятком випадків, коли після досягнення віку, який перевищує звичайний вік, такій особі гарантується допомога відповідно до пунктів 1, 3 або 4 цієї статті.
Стаття 30
Допомога, зазначена у статтях 28 і 29, надається протягом всієї тривалості охоплюваного ризику.
Розділ VI. Допомога у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання
Стаття 31
Кожна держава-член, щодо якої цей Розділ Конвенції є чинним, гарантує захищеним особам надання допомоги у випадку
трудового каліцтва або професійного захворювання відповідно до наведених нижче статей цього Розділу.
Стаття 32
Охоплювані ризики включають такі, якщо вони спричинені нещасним випадком або встановленим захворюванням, що настало внаслідок зайнятості:
a) хворобливий стан;
b) непрацездатність, зумовлену таким станом, яка спричиняє призупинення заробітку, як це визначається національним законодавством;
c) повну втрату здатності заробляти або її часткову втрату понад встановленого ступеня, коли вона може набути постійного
характеру, або відповідну втрату функціональної повноцінності, та
d) втрату засобів до існування вдовою або дитиною внаслідок смерті годувальника; у випадку вдови право на допомогу може
обумовлюватися її визнанням згідно з національним законодавством нездатною утримувати себе самостійно.
Стаття 33
Захищені особи включають:
a) встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, а стосовно допомоги в разі
смерті годувальника — також їхніх дружин і дітей, або
b) у випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих на промислових підприємствах, які мають 20 чи більше працівників, а стосовно допомоги в разі смерті
годувальника — також їхніх дружин і дітей.
Стаття 34
1. У випадку хворобливого стану допомога повинна надаватися у вигляді медичного обслуговування, зазначеного в пунктах
2 і 3 цієї статті.
2. Медичне обслуговування включатиме:
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a) обслуговування лікарем загальної практики та спеціалізованим лікарем стаціонарних або амбулаторних хворих, включаючи візити додому;
b) стоматологічне обслуговування;
c) обслуговування медичними сестрами вдома чи в лікарнях або інших лікувальних закладах;
d) утримання в лікарнях, будинках для одужуючих, санаторіях або інших лікувальних закладах;
e) забезпечення стоматологічними, фармацевтичними та іншими медичними чи хірургічними засобами, включаючи протезні пристрої, підтримувані в справному стані, й окуляри, та
f) обслуговування, здійснюване під наглядом лікаря або дантиста, працівниками іншої професії, яку в законному порядку
визнано суміжною з медичною.
3. У випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, медичне обслуговування включає щонайменше:
a) обслуговування лікарем загальної практики, включаючи візити додому;
b) обслуговування спеціалізованим лікарем стаціонарних та амбулаторних хворих у лікарнях та обслуговування, яке може
надаватися таким лікарем поза лікарнями;
c) забезпечення основними фармацевтичними засобами, які приписав лікар або інший кваліфікований практик, і
d) госпіталізацію, в разі необхідності.
4. Медичне обслуговування, передбачене попередніми пунктами, надається з метою збереження, відновлення та поліпшення
здоров’я захищеної особи, її працездатності й здатності самостійно задовольняти власні потреби.
Стаття 35
1. Установи або урядові відомства, які управляють медичним обслуговуванням, повинні співпрацювати, де це доцільно, із
загальними службами професійної реабілітації з метою повернення осіб з обмеженими можливостями на прийнятну для них
роботу.
2. Національне законодавство може вповноважити такі установи або відомства вживати заходів щодо професійної реабілітації осіб з обмеженими можливостями.
Стаття 36
1. Стосовно непрацездатності, повної втрати здатності до заробітку, коли вона може набути постійного характеру, або відповідної втрати функціональної повноцінності, а також у разі смерті годувальника допомога надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким чином, щоб дотримувалися вимоги або статті 65, або статті 66.
2. У разі часткової втрати здатності до заробітку, яка може набути постійного характеру, або відповідної втрати функціональної повноцінності належна допомога надається у вигляді періодичних виплат, визначених у відповідній пропорції до допомоги,
що має виплачуватися в разі повної втрати здатності до заробітку або відповідної втрати функціональної повноцінності.
3. Періодична виплата може бути замінена виплатою одноразової фіксованої допомоги:
a) якщо ступінь втрати працездатності невеликий, або
b) якщо компетентний орган державної влади отримає гарантію того, що одноразова допомога буде належним чином використана.
Стаття 37
Допомога, визначена статтями 34 і 36, гарантується в разі настання охоплюваного ризику щонайменше тій підзахисній особі,
яка працювала на території цієї держави-члена в момент нещасного випадку, якщо отримане ушкодження є наслідком нещасного випадку, або під час виникнення хвороби, якщо отримане ушкодження є наслідком хвороби; допомога у вигляді періодичних виплат у разі смерті годувальника надається його вдові та дітям.
Стаття 38
Допомога, визначена статтями 34 і 36, надається протягом усієї тривалості охоплюваного ризику, проте у разі непрацездатності допомога може не виплачуватися за перші три дні в кожному випадку призупинення заробітку.
Розділ VII. Родинна допомога
Стаття 39
Кожна держава-член, щодо якої цей Розділ Конвенції є чинним, гарантує захищеним особам надання родинної допомоги
згідно з наведеними нижче статтями цього Розділу.
Стаття 40
Охоплюваним ризиком є утримання дітей, як це встановлено.
Стаття 41
Захищені особи включають:
a) встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, або
b) встановлені категорії економічно активного населення, які становлять не менше ніж 20 відсотків усіх жителів, або
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c) усіх жителів, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують встановлених меж, або
d) у випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих на промислових підприємствах, які мають 20 чи більше працівників.
Стаття 42
Допомога включає:
a) періодичну виплату будь-якій захищеній особі, що досягнула встановленого стажу, або
b) надання дітям чи для дітей їжі, одягу, житла, умов для відпочинку чи допомоги на дому, або
c) сукупність видів допомоги, зазначених у пунктах a) і b).
Стаття 43
Допомога, зазначена в статті 42, гарантується щонайменше тій захищеній особі, яка у рамках встановленого періоду досягла
стажу, який може включати три місяці сплати внесків або зайнятості чи один рік проживання, як це може бути встановлено.
Стаття 44
Загальна сума допомоги, наданої захищеним особам згідно зі статтею 42, повинна становити:
a) 3 відсотки заробітної плати звичайного дорослого робітника чоловічої статі, визначеної згідно з правилами, зазначеними
у статті 66, помножені на загальну кількість дітей всіх захищених осіб, або
b) 1,5 відсотка зазначеної заробітної плати, помножені на загальну кількість дітей усіх жителів.
Стаття 45
Коли допомога складається з періодичної виплати, вона повинна надаватися протягом усього охоплюваного ризику.
Розділ VIII. Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами
Стаття 46
Кожна держава-член, щодо якої є чинним цей Розділ Конвенції, гарантує захищеним особам допомогу у зв’язку з вагітністю
і пологами згідно з наведеними нижче статтями цього Розділу.
Стаття 47
Охоплювані ризики включають вагітність і пологи, їхні наслідки, а також пов’язане із цим призупинення заробітку, як це визначається національним законодавством.
Стаття 48
Захищені особи включають:
a) усіх жінок в установлених категоріях працюючих, що охоплюють не менше ніж 50 відсотків загальної кількості працюючих, а щодо медичного обслуговування у зв’язку з вагітністю і пологами — також дружин чоловіків у цих категоріях,
або
b) усіх жінок в установлених категоріях економічно активного населення, що охоплюють не менше ніж 20 відсотків загальної
кількості жителів, а щодо медичного обслуговування у зв’язку з вагітністю і пологами — також дружин чоловіків у цих категоріях, або
c) у випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, усіх жінок в установлених категоріях працюючих, що охоплюють не
менше ніж 50 відсотків загальної кількості працюючих на промислових підприємствах, які мають 20 чи більше працівників, а
щодо медичного обслуговування у зв’язку з вагітністю і пологами — також дружин чоловіків у цих категоріях.
Стаття 49
1. Під час вагітності, пологів та їхніх наслідків медична допомога у зв’язку з вагітністю і пологами надається у вигляді медичного обслуговування, зазначеного в пунктах 2 і 3 цієї статті.
2. Медичне обслуговування включає щонайменше:
a) обслуговування до, під час та після пологів, що надається або лікарем, або кваліфікованою акушеркою, і
b) госпіталізацію, у разі необхідності.
3. Медичне обслуговування, зазначене в пункті 2 цієї статті, надається для збереження, відновлення і поліпшення здоров’я
захищеної жінки, а також її працездатності і здатності самостійно задовольняти особисті потреби.
4. Установи чи урядові відомства, що управляють медичною допомогою у зв’язку з вагітністю і пологами, заохочують захищених жінок такими способами, які можуть вважатися доцільними, користуватися службами загальної охорони здоров’я, що
надаються їм державними органами або іншими службами, визнаними такими органами.
Стаття 50
У разі призупинення заробітку у зв’язку з вагітністю, пологами та їхніми наслідками допомога надається у вигляді періодичної виплати, обчислюваних таким чином, щоб дотримувалися вимоги або статті 65, або статті 66. Розмір періодичної виплати
може змінюватися протягом усієї тривалості охоплюваного ризику за умови, що середній розмір такої виплати буде відповідати
цим вимогам.
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Стаття 51
Допомога, зазначена у статтях 49 і 50, гарантується в разі настання охоплюваного ризику щонайменше тій жінці в захищених
категоріях, що досягла стажу, який може бути визнано необхідним для запобігання зловживанням; а допомога, зазначена у
статті 49, гарантується також дружині того чоловіка в захищених категоріях, який також набув зазначений стаж.
Стаття 52
Допомога, зазначена у статтях 49 і 50, надається протягом усієї тривалості охоплюваного ризику, проте періодична виплата
може бути обмежена 12 тижнями або таким тривалішим періодом відсутності на роботі, який є не меншим, ніж такий, що вимагається чи допускається згідно з національним законодавством.
Розділ IX. Допомога по інвалідності
Стаття 53
Кожна держава-член, щодо якої цей Розділ Конвенції є чинним, гарантує захищеним особам надання допомоги по інвалідності згідно із наведеними нижче статтями цього Розділу.
Стаття 54
Охоплюваний ризик включає нездатність у встановленій мірі займатися будь-якою прибутковою діяльністю, коли ця нездатність може набути постійного характеру або зберігається після припинення виплати допомоги у разі хвороби.
Стаття 55
Захищені особи включають:
a) встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, або
b) встановлені категорії економічно активного населення, які становлять не менше ніж 20 відсотків усіх жителів, або
c) усі жителі, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують меж, встановлених таким чином, щоб дотримувалися вимоги статті 67, або
d) у випадках, коли дія заява, зроблена за статтею 3, встановлені категорії працюючих, що охоплюють не менше ніж 50 відсотків загальної кількості працюючих на промислових підприємствах, які мають 20 чи більше працівників.
Стаття 56
Допомога надається у вигляді періодичної виплати, яка обчислюється таким чином, щоб:
a) у випадку, коли захищеними є категорії працюючих або категорії економічно активного населення, дотримувалися вимоги
або статті 65, або статті 66;
b) у випадку, коли захищеними є всі жителі, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують встановлених меж,
дотримувалися вимоги статті 67.
Стаття 57
1. Допомога, зазначена у статті 56, гарантується у разі настання охоплюваного ризику щонайменше:
a) захищеній особі, яка до настання охоплюваного ризику набула відповідно до встановлених правил стаж, який може передбачати 15 років сплати внесків чи зайнятості або 10 років проживання, або
b) захищеній особі, яка набула встановлений трирічний стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено установлену середньорічну кількість внесків, коли, в принципі, захищеним є все економічно активне населення.
2. Коли допомога, зазначена в пункті 1, обумовлена мінімальним стажем сплати внесків або зайнятості, скорочена допомога
гарантується щонайменше:
a) захищеній особі, яка до настання охоплюваного ризику набула відповідно до встановлених правил 5-річний стаж сплати
внесків або зайнятості, або
b) захищеній особі, яка набула встановлений трирічний стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено половину середньорічної кількості внесків, встановленої згідно з підпунктом b) пункту 1 цієї статті, коли, в принципі, захищеним є все економічно активне населення.
3. Положення пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислювана згідно з положеннями Розділу XI,
але на 10 відсотків менша від розміру, зазначеного в додатку до Розділу XI для відповідного типового бенефіціарія, надається
щонайменше тій захищеній особі, яка набула відповідно до встановлених правил 5-річний стаж сплати внесків, зайнятості або
проживання.
4. Відсотковий рівень, зазначений у додатку до Розділу XI, може бути пропорційно зменшено в тому разі, коли стаж, необхідний для отримання скороченої пенсії, перевищує 5 років сплати внесків або зайнятості, але є меншим, ніж 15 років; скорочена пенсія виплачується згідно з пунктом 2 цієї статті.
Стаття 58
Допомога, зазначена у статтях 56 і 57, надається протягом усієї тривалості охоплюваного ризику або до початку виплати
допомоги по старості.
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Розділ X. Допомога у зв’язку з втратою годувальника
Стаття 59
Кожна держава-член, щодо якої цей Розділ Конвенції є чинним, гарантує захищеним особам надання допомоги у зв’язку з
втратою годувальника згідно з наведеними нижче статтями цього Розділу.
Стаття 60
1. Охоплюваний ризик включає втрату засобів до існування вдовою або дитиною внаслідок смерті годувальника; право на
допомогу може обумовлюватися визнанням вдовою, згідно з національним законодавством, нездатною утримувати себе самостійно.
2. Національне законодавство може призупиняти надання допомоги, якщо особа, яка має на неї право, займається будь-якою
встановленою оплачуваною діяльністю, а також зменшувати допомогу, яка базується на системі внесків, — коли заробіток бенефіціарія перевищує встановлену суму, а за системою, яка не базується на внесках, — коли заробіток бенефіціарія або його
інші кошти чи сукупність таких коштів і заробітку разом перевищують встановлену суму.
Стаття 61
Захищені особи включають:
a) дружин та дітей годувальників у встановлених категоріях працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, або
b) дружин та дітей годувальників у встановлених категоріях економічно активного населення, які становлять не менше, ніж
20 відсотків усіх жителів, або
c) усіх вдів та дітей зі статусом жителя, які втратили годувальника і кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують
меж, встановлених таким чином, щоб дотримувалися вимоги статті 67, або
d) у випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, дружин та дітей годувальників у встановлених категоріях працюючих,
які становлять не менше, ніж 50 відсотків усіх працюючих на промислових підприємствах, які мають 20 чи більше працівників.
Стаття 62
Допомога надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким чином, щоб:
a) у випадку, коли захищеними є категорії працюючих або категорії економічно активного населення, дотримувалися вимоги
статті 65 або вимоги статті 66;
b) у випадку, коли захищеними є усі жителі, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують установлених меж,
дотримувалися вимоги статті 67.
Стаття 63
1. Допомога, зазначена у статті 62, гарантується в разі настання охоплюваного ризику щонайменше:
a) захищеній особі, годувальник якої набув відповідно до встановлених правил стаж, який може передбачати 15 років сплати
внесків чи зайнятості або 10 років проживання, або
b) захищеній особі, годувальник якої набув трирічний стаж сплати внесків і в період працездатного віку якого за нього було
внесено встановлену середньорічну кількість внесків, коли, в принципі, захищеними є дружини та діти всього економічно активного населення.
2. Коли допомога, зазначена в пункті 1, обумовлюється мінімальним стажем сплати внесків або зайнятості, скорочена допомога гарантується щонайменше:
a) захищеній особі, годувальник якої набув відповідно до встановлених правил п’ятирічний стаж сплати внесків або зайнятості, або
b) захищеній особі, годувальник якої набув трирічного стажу сплати внесків і в період працездатного віку якого за нього було
внесено половину середньорічної кількості внесків, встановленої згідно з підпунктом b) пункту 1 цієї статті, коли, в принципі,
захищеними є дружини та діти всього економічно активного населення.
3. Вимоги пункту 1 цієї статті вважаються дотриманими, якщо допомога, обчислювана згідно з вимогами Розділу XI, але на
10 відсотків менша, ніж зазначено в додатку до Розділу XI для відповідного типового бенефіціарія, надається щонайменше тій
захищеній особі, годувальник якої набув відповідно до встановлених правил п’ятирічний стаж сплати внесків або зайнятості чи
проживання.
4. Відсотковий рівень, зазначений у додатку до Розділу XI, може бути пропорційно зменшений, коли стаж, необхідний для
отримання скороченої у відсотковому рівні допомоги, перевищує 5 років сплати внесків або зайнятості, але є меншим, ніж 15
років; скорочена допомога виплачується згідно з пунктом 2 цієї статті.
5. Набуття права на допомогу у зв’язку зі смертю годувальника бездітною вдовою, визнаною нездатною самостійно утримувати себе, може бути обумовлене вимогою мінімальної тривалості перебування в шлюбі.
Стаття 64
Допомога, зазначена у статтях 62 і 63, надається протягом усієї тривалості охоплюваного ризику.
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«Відповідна спеціальність»
у кваліфікаційних вимогах
до працівників
Кожен кадровик звик до того, що під час прийняття на роботу працівника серед
документів, які той повинен надати, у більшості випадків має бути й документ про
здобуту освіту. Якщо підприємству потрібен, наприклад, фармацевт, то і в дипломі відповідного працівника має зазначатися спеціальність «Фармація», якщо
юрист — то «Право» і т. ін.. Однак більшість кваліфікаційних характеристик у
розділі «Кваліфікаційні вимоги» містить узагальнену фразу «освіта відповідного
напряму підготовки» або «відповідної спеціальності». Дізнайтеся, як правильно
розуміти ці «відповідні напрями підготовки/спеціальності», чи може роботодавець самостійно визначати необхідний фах працівника, а також ознайомтеся
з практичними прикладами з означених питань.

Про освіту

З набуттям чинності Закону України «Про
вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII
(далі — Закон № 1556), серед іншого, було змінено систему градації вищої освіти, а саме: рівні, ступені та кваліфікації.
Так, у цьому навчальному році (2016 – 2017)
було здійснено останній набір абітурієнтів на
освітньо-кваліфікаційні рівні «молодшого спеціаліста» та «спеціаліста». Також додамо, що молодший спеціаліст (початкова вища освіта) прирівнюється до молодшого бакалавра, а спеціаліст
(повна вища освіта) — до магістра.
Таким чином, при прийнятті на роботу осіб
з дипломами, які було отримано до набуття чинності як власне Закону № 1556, так і окремо
його «Прикінцевих та перехідних положень»,
їхні освітньо-кваліфікаційні рівні мають бути
прирівняні до кваліфікаційних вимог відповідних посадових інструкцій (в яких роботодавець
вказує лише на обов’язкову наявність диплома
молодшого бакалавра чи магістра).
Зверніть увагу, що всі молодші спеціалісти,
які отримали дипломи до набуття чинності Закону № 1556, належать до системи вищої освіти
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та відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню «молодший бакалавр». Але це стосується виключно професійних назв робіт, які містяться у
третьому та четвертому розділах Національного
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) «Фахівці» та «Технічні службовці». З набуттям чинності Закону
№ 1556 і його «Прикінцевих та перехідних положень» молодший спеціаліст відповідає професійно-технічній освіті, про що йдеться у ст. 41
Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р.
№ 1060-XII та ст. 13 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р.
№ 103/98-ВР.
Слід також пам’ятати, що більшість кваліфікаційних характеристик було затверджено ще
до набуття чинності Закону № 1556 і, звісно, бажано, аби їх найближчим часом переглянули.
А на сьогодні поки можна зробити певні зміни
в посадових інструкціях, де чітко виписати кваліфікаційні вимоги щодо необхідної наявності
того чи іншого кваліфікаційного рівня та стажу
роботи.
Що стосується напрямів підготовки та спеціальностей, відповідно до Закону № 1556 наразі
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застосовуються поняття «спеціальність» до
трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший бакалавр, бакалавр, магістр). Також, згідно з постановою Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р.
№ 266 (далі — Постанова № 266), яку призначено для застосування при підготовці фахівців
з вищою освітою, напрями підготовки не передбачаються.
Таким чином, поняття «відповідний напрям
підготовки» в усіх кваліфікаційних характеристиках на сьогодні розуміється як «відповідна спеціальність».

Про кваліфікаційні
характеристики

Нагадаємо про те, що розроблення посадових
інструкцій відбувається на основі кваліфікаційних характеристик. Зазвичай, кваліфікаційні
характеристики є типовими чи узагальненими,
тобто визначають загальні вимоги до знань,
обов’язків, завдань тощо. Конкретні види робіт,
відповідальність, права та інші кваліфікаційні
вимоги виписуються саме у посадових інструкціях.
Відповідна спеціальність визначається роботодавцем самостійно, виходячи із потреб
виробництва (сфери послуг). Однак вона має
відповідати галузевому спрямуванню професії.
Приклад 1: Роботодавцеві потрібен «Інженер
з підготовки з кадрів» (код КП — 2412.2). Відповідно до кваліфікаційної характеристики,
наведеної у Довіднику кваліфікаційних характеристик працівників (далі — ДКХП), випуск 1,
зазначений працівник, поряд з іншим, повинен
мати повну вищу освіту відповідного напряму
підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Отже, що це за відповідний напрям роботи (на сьогодні спеціальність) та як його визначити?
Перш за все слід звернути увагу на кодифікацію професійної назви роботи. Код КП 2412.2
відповідно до розділу КП «Класифікація професій» визначається як «Професіонали в галузі
праці та зайнятості». Отже, відповідна спеціаль34

ність має належати до зазначеної галузі. Згідно
з Постановою № 266 визначено певний перелік
спеціальностей. Однак, сама по собі спеціальність не повинна відповідати конкретній галузі,
а здебільшого може містити в собі декілька суміжних галузей. Так, якщо ми конкретно розглянемо кваліфікаційну характеристику «Інженера
з підготовки кадрів», то виявимо такі напрями
діяльності:
— організовує професійне навчання;
— розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів;
— бере участь у роботі з професійної орієнтації;
— здійснює керівництво навчально-методичною роботою;
— підбирає кадри викладачів та інструкторів;
— організовує лекції і доповіді, проведення
семінарів і консультацій;
— готує трудові угоди (контракти) з викладачами та інструкторами;
— складає кошториси витрат на підготовку і
підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за
навчання кадрів тощо.
Кожен з цих напрямів діяльності має певну
галузеву ознаку, а саме:
1. Для організації, координації та контролю за
освітньою, навчальною діяльністю відповідний
фахівець повинен мати знання зі сфери підготовки кадрів, освітні стандарти, методичні підходи у викладанні, процес викладання конкретних дисциплін.
2. Для участі в роботі щодо професійної орієнтації та підборі кадрів необхідні знання з психології, управління персоналом.
3. Для готування трудових договорів (контрактів) особа має знати відповідну законодавчу
базу, тобто розумітися в певних юридичних моментах.
4. Для належного складання кошторисів витрат на підготовку та підвищення кваліфікації
кадрів, оплату праці за навчання кадрів працівник має бути обізнаним у сфері бухгалтерського
обліку, аудиту та економіки.
Узагальнюючи, можна говорити про те, що
«Інженер з підготовки кадрів» повинен мати
юридичну, економічну освіту, а також досвід роботи в системі підготовки кадрів. Звичайно, та№ 11 (143), 1 червня 2017
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кої спеціальності, яка б поєднувала всі ці та,
можливо, й інші необхідні роботодавцеві напрями діяльності не існує. Однак, є спеціальності,
яким більш-менш притаманні такі галузеві
ознаки. Це, наприклад, «підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «менеджмент»,
«право», «економіка», «психологія». Для того
щоб правильно обрати відповідну спеціальність,
слід перш за все визначитися з тією частиною
робіт «Інженера з підготовки кадрів», яка є більшою. Це може бути «Право», оскільки з-поміж
підготування трудових договорів (контрактів)
відповідний працівник має бути обізнаним в
освітній документації, стандартах підготовки
кадрів, також мати уявлення щодо питань оплати праці та кошторисної роботи тощо. Додатковою освітою можуть бути такі спеціальності як
«Спеціальна освіта» чи «Науки про освіту», відповідно до яких працівник набуває умінь щодо
організації, координації та контролю за освітньою, навчальною діяльністю. Або ж навпаки,
зазначені останні спеціальності будуть основними, а «Право» чи інша спеціальність — додатковими.
Але частіше за все роботодавець намагається
прийняти необхідного працівника з відповідним досвідом роботи.
Також нагадаємо про те, 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 (п. 11
«Загальних положень» ДКХП, випуск 1.
Зверніть увагу, що іноді кваліфікаційні характеристики можуть і не містити словосполучення
«відповідна спеціальність», але її все одно слід
зазначити у посадовій інструкції.
Приклад 2: Роботодавцеві потрібен «Старший інспектор з кадрів» (код КП — 3432). Відповідно до кваліфікаційної характеристики ДКХП,
випуск 1, зазначений працівник, поряд з іншим,
повинен мати базову або неповну вищу освіту
(бакалавр чи молодший спеціаліст) відповідного
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напряму підготовки і стаж роботи за професією
інспектора з кадрів — не менше 1 року. Отже,
які саме кваліфікаційні вимоги слід виписати в
посадовій інструкції?
З огляду на те, що подібних працівників система освіти не готує, у цьому випадку слід покладатися не на Постанову № 266, а, як за попереднім прикладом, визначити найбільший
обсяг робіт, який притаманний відповідному
працівникові. Звичайно ж, це юридичні аспекти
роботи, оскільки «Інспектор з кадрів»:
1. Веде облік особового складу підприємства,
його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації.
2. Оформлює прийняття, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства
про працю, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства, а також іншу встановлену
документацію з кадрів.
3. Формує і веде особові справи працівників,
вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю.
4. Готує необхідні матеріали для атестаційної,
кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників.
5. Заповнює, веде облік і зберігає трудові
книжки, видає довідки про теперішню і минулу
трудову діяльність працівників.
6. Веде облік надання відпусток працівникам,
здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.
7. Оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та
їхнім сім’ям.
8. Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання
готує документи для здавання їх до архіву.
9. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
Як ми знаємо, здебільшого на посаду «Старшого інспектора з кадрів» добирають молодших
спеціалістів з юридичною освітою. Однак, це не
завжди доцільно, оскільки деякі роботодавці покладають на таких працівників функції хедхантерів, а отже, відповідний працівник має бути
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ціальностей), яка б певним чином задовольняла
потреби роботодавця.
Отже, приходимо до висновку, що якщо у кваліфікаційних характеристиках зазначено словосполучення «відповідний напрям підготовки», то
в посадових інструкціях треба виписувати конкретні спеціальності з урахуванням галузевого
спрямування професії та потреб роботодавця.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець
з кадрового діловодства

реклама

обізнаним у питаннях пошуку кадрів, проведення співбесід з потенційним працівником, розвитку персоналу тощо. Тому юридичної освіти, як
правило, тут замало — певною мірою потрібні
компетенції, які б відповідали психологічній або
соціологічній освіті.
Також не слід зневажати знаннями у сфері документообігу, економіки праці та архівознавства. Це також певні дисципліни, якими має володіти «Інспектор з кадрів».
Саме тому, прийняття на посаду відповідного
працівника знаходиться в межах «відповідної
спеціальності», тобто такої спеціальності (спе-
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Від рядового співробітника
до керівника: кар’єрний шлях
Як часто ми чуємо про успіхи людей, які досягли їх самостійно? Скільки разів ми
ловимо себе на слові, що упустили свій шанс у кар’єрі? Що ж такого унікального
в досвіді успішної людини? В умовах сучасної ринкової економіки і жорсткої конкуренції кожне підприємство прагне зайняти вигідне місце в ніші свого сегмента.
Збільшення товарообігу і продуктивності праці, економія трудових та енерговитрат, підвищення професіоналізму й мотивації співробітників, зниження плинності
штату — це головні завдання керівництва будь-якого підприємства. Отож, наразі
з’ясуємо, за допомогою яких засобів можна домогтися таких результатів на практиці.

Характеристика керівника

Звісно, насамперед сам керівник повинен
володіти навичками управління, мати творче
мислення, високий рівень стресостійкості й комунікації, а також мати підтримку вищого керівництва та постійно самовдосконалюватися.
Найчастіше успішними керівниками стають
співробітники з достатнім рівнем знань, умінь і
навичок, які пройшли кар’єрний шлях з рядової
посади. І «хорошими» вони стають не тому, що
так вирішили самі, а тому, що так вважає їхній
колектив. Шлях від службовця до керівника малої або середньої ланки насправді реальний і досяжний, якщо поставити перед собою таку мету.
Отже, розглянемо етапи кар’єрного зростання.
Ні для кого не є секретом, що головне у трудовій діяльності — це досвід, спираючись на який
можна зробити роботу швидко і якісно та стати
професіоналом своєї справи. Коли ви відчуваєте
достатній рівень необхідних професійних складових — з’являється впевненість у собі, що значно впливає на успіх в кар’єрі. Але також необхідні й загальні знання в багатьох сферах
життєдіяльності, створення сприятливої атмосфери в колективі, бажання працювати у команді
на досягнення високого результату навіть в обмежені терміни. Іноді може виникати страх
припуститися помилки, тому не кожен береться
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за виконання складніших завдань. За таких обставин причиною невдач стає зневірення у своїх
силах і в собі самому.
Якщо впродовж тривалого часу виконувати
рутинну роботу, можна стати професіоналом
вузької спеціалізації або конкретної операції,
але рухатися далі кар’єрними сходами, не помічаючи глобальних завдань, дуже складно, подекуди навіть — неможливо.
Звісно, якщо працівник проявляє інтерес,
пропонує своє бачення й вирішення певних питань, то швидше за все саме йому і делегують
виконання цього завдання. Для мотивованого
працівника на подальше просування в кар’єрі,
це те що потрібно. І навіть якщо він в процесі
виконання завдань припуститься низки помилок, але в підсумку все ж видасть хороший результат — не варто надто перейматися, бо таким чином сам працівник отримує досвід, а
підприємство — вирішення питання і лояльного
співробітника. При цьому бажано, щоб хтось з
більш досвідчених працівників його консультував чи допомагав, аби підприємство не понесло
великих витрат.
Також важливим фактором є правильна організація робочого місця, розподіл праці, планування робочого процесу з урахуванням такого
безцінного ресурсу як час.
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Плануємо свою роботу

Не варто одночасно братися за виконання
кількох завдань: визначте їх пріоритетність і
важливість перед початком роботи, можливо,
деякі завдання після виконання інших виявляться
неактуальними. Складіть план роботи — тоді
зможете набагато ефективніше її виконати, що
не залишиться непоміченим керівництвом.
Буває, що доводиться виконувати монотонну
(рутинну) роботу, але чітке розуміння того, що
ніхто інший її замість вас виконати не зможе,
ще більше дисциплінує і підвищує рівень відповідальності, відданості справі, самоусвідомлення важливості своїх дій. Також дуже важливим
мотивом рухатися далі й виконувати свою роботу із задоволенням, є матеріальне і нематеріальне заохочення — премія, похвала, визнання.

Формуємо колектив

Для того аби сформувати колектив, необхідно
виконати два обов’язкових завдання:
1. Попередній підбір персоналу, який складається з кількох етапів:
— візуальна характеристика кандидата (оцінка з точки зору керівника: наскільки вам підходить даний кандидат);
— уточнення загальних базових і професійних знань (оцінка відповідей на загальні питання і ті, що стосуються безпосередньо роботи на
конкретній посаді). Наприклад: «Що входило у
ваші посадові обов’язки на попередній роботі?»,
«Яка причина для вас є найбільш поважною при
невиході на роботу або запізненні?»;
— прийняття рішення про працевлаштування
або відмову в прийнятті на посаду (в останньому
випадку не забудьте про обов’язкову наявність
належного обґрунтування відмови у прийнятті
на роботу — приміром, невідповідність вакантній посаді внаслідок недостатньої освіти (кваліфікації, стажу роботи), стану здоров’я тощо).
2. При працевлаштуванні на роботу працівника — допомога в його адаптації у колективі, згуртування співробітників, виконання
робіт командою.
Адаптацію в колективі можна розділити на:
— професійну: проведення інструктажів з
охорони праці та техніки безпеки; презентація
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підприємства (історія, місія, стандарти роботи в
компанії; ознайомлення зі структурою); вивчення правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору; ознайомлення з
правилами корпоративного дрес-коду; етичним
кодексом; умовами припинення трудового договору (звільнення співробітника); посадовою
інструкцією; системою оплати праці, загальними правилами заохочень і покарань; вивчення
інструкцій по складанню необхідної звітності;
ознайомлення з положенням про дотримання
комерційної таємниці; становищем про політику інформаційної безпеки;
— соціально-психологічну: представлення
безпосереднім керівником нового співробітника в колективі; ознайомлення з контактними
телефонами керівництва; закріплення за новим співробітником більш досвідченого співробітника — наставника; ознайомлення новачка з неформальними правилами в колективі,
лідерами; організація робочого місця і стандарти роботи; ознайомлення з додатковими
приміщеннями: парковка, місце для прийому
їжі, інші адміністративно-побутові приміщення.

Обов’язки керівника

Як правило, в обов’язки керівника, серед
іншого, входить:
— сприяння професійному та кар’єрному
зростанню працівників;
— визначення пріоритетів у щоденній роботі;
— сприяння виконанню плану;
— сприяння зниженню витрат або мінімізація втрат.
Слід зазначити, що для успішного виконання
поставлених завдань перед керівником стоїть і
ряд інших актуальних питань, зокрема:
— створення команди в колективі як злагодженого механізму;
— розподіл своєї роботи, використовуючи
різні принципи планування (АВС-аналіз, Матриця Ейзенхауера і т.д.);
— підвищення продуктивності праці;
— утримання ключових співробітників;
— вміння слухати і чути різні думки та побажання.
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Створюємо команду в колективі

Аби робота в колективі була злагодженою і
функціонувала як механізм швейцарського годинника, необхідно, перш за все, щоденно працювати з людьми. Велике значення має особисте
спілкування з кожним співробітником — знати,
чим живуть ваші підлеглі, які проблеми у них
є — усе це позитивно відображається на співробітниках і колективі в цілому. Така атмосфера
сприяє ефективній діяльності підприємства.
Наведемо декілька правил, що допоможуть
отримати досить достовірну інформацію
від працівника:
— не бійтеся ставити «неприємні» і особисті
питання;
— уникайте типових питань, підходьте до їх
формулювання творчо, наприклад: «Що Ви очікували від нового місця роботи?» або «Порівняйте своє нинішнє місце роботи з попереднім»;
— змінюйте теми, не давайте співробітнику
«вести» розмову, направляйте бесіду в потрібному вам напрямку;
— якщо вас щось зацікавило, поверніться до
цієї теми кілька разів, задайте уточнюючі питання;
— змінюйте темп розмови;
— стежте за невербальною поведінкою співрозмовника — специфічні жести, закриті пози,
почервоніння шкіри можуть видати хвилювання.
Також має використовуватися й покрокова
постановка задач, з врахуванням особистих даних кожного працівника, характеру, темпераменту (хтось більш рухливий, хтось уважніший
і педантичний, а комусь потрібно дати монотонну чи однотипну роботу).
І обов’язково має бути контроль над поставленими завданнями — необхідно виявляти особисту відповідальність кожного підлеглого.
Пам’ятайте, контролю підлягає все, що заплановано. Відсутність контролю запланованих
справ — відсутність результату.

Контролюємо виконання завдання

Контроль, своєю чергою, буває наступних видів:
— попередній (необхідно проконтролювати
і уточнити у підлеглого як він зрозумів поставле№ 11 (143), 1 червня 2017
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не завдання, з чого він буде починати, його алгоритм дій);
— поточний (у процесі варто проконтролювати правильність виконання завдання і при
необхідності — відкоригувати);
— заключний (прийняти роботу, перевірити
результат, звірити його з еталоном, дати зворотний зв’язок).
Частота контролю буде залежати від багатьох факторів, а саме:
— досвіду працівника і його професіоналізму
(чітке розуміння поставленого завдання, візуалізація кінцевого результату);
— особистості, фізіологічних особливостей
(рівень відповідальності, дисципліни, розуміння важливості поставленого завдання);
— складності завдання (можливо необхідно
розділити задачу на етапи для правильного її
виконання);
— час виконання (залежить від пріоритетності даного завдання і результату для спільної
роботи колективу);
— ресурси (чи наявні всі необхідні ресурси,
чи може співробітник їх використовувати в повному обсязі).
Які вигоди ми отримуємо при цьому? Насамперед:
— мотивація персоналу (розуміння участі
кожного в загальному процесі);
— якісне досягнення завдань (професійне
зростання кожного співробітника);
— дисципліна (є контроль, чітке виконання
своїх обов’язків);
— делегування (підвищується рівень довіри
до співробітників).

Вирішуємо конфлікти

Вирішення конфліктних ситуацій, що часто
виникають в робочому колективі, є невід’ємною
частиною роботи керівника.
Які ж основні ситуації провокують конфлікт?
Перш за все це:
— нестача або спотворення інформації;
— незадовільні комунікації;
— відмінності в манері поведінки і життєвому досвіді;
— розподіл ресурсів;
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— взаємозалежність завдань;
— відмінності у цілях;
— клімат в колективі;
— невиправдані очікування.
За принципом широковідомого італійського
економіста і соціолога Вільфреда Парето, у виникненні конфліктних ситуацій 20% чинників
зумовлюють 80% конфліктних ситуацій. Зі 100%
всіх конфліктних ситуацій 80% виникають через нестачу або спотворення інформації.
Найчастіше для вирішення конфліктів ми використовуємо медіацію — процес, в ході якого
учасники конфлікту за допомогою нейтрального посередника виявляють проблеми і шукають
шляхи вирішення конфлікту.

Важливість зворотного зв’язку

Одним з ефективних методів отримання зворотного зв’язку на кожному етапі роботи є проведення щоденних оперативних нарад.
Для того щоб прояснити ситуацію, керівник
повинен вміти поставити відповідне питання.
А питання, у свою чергу, бувають наступних видів:
 відкриті: питання, що передбачають розгорнуту відповідь (дайте співробітнику можливість висловити свою думку): «Як Ви вважаєте,
на які факти (умови, обмеження, переваги і
т.п.) ми повинні звернути увагу?»; «Як Ви могли
б сформулювати своє завдання?»; «Що Ви маєте
на увазі, коли говорите про ... ?»;
 закриті: питання, які передбачають точну
однозначну відповідь (наприклад, повідомлення точної дати, назви, вказівки на кількість чогонебудь) або відповіді «так» чи «ні»: «У які терміни необхідно здати звіт?»; «Ви виконали моє
розпорядження?»;
 альтернативні: запитання, у формулюванні яких містяться варіанти відповідей (дайте
співробітнику право вибору в ухваленні рішення): «Ви готові виконати цю роботу самі чи Вам
потрібна допомога?»; «Ви сьогодні готові виконувати нове завдання чи Вам треба закінчити
попереднє?».
Також зворотний зв’язок є ключовим моментом у розвитку співробітників підприємства. Він
допомагає вчасно виявити і виправити помилки
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підлеглих, щоб вони не перейшли у звички —
подекуди необхідно вказувати «як робити не
треба», закріплювати необхідну поведінку на
робочому місці; стимулювати професійний розвиток і в підсумку допомагати досягати працівникам поставлених цілей.
Аби підвищити власну ефективність в майбутньому, персонал повинен розуміти наскільки
він ефективний зараз, у процесі виконання даних робіт. Їм необхідна конкретна інформація,
як про сильні сторони, так і про сторони, які потребують коригування та розвитку.
Розглянемо види зворотного зв’язку:
 конструктивний — використовується,
щоб дати оцінку ефективній поведінці співробітника і тим самим зміцнити його поведінку в
подібних ситуаціях (що було зроблено добре і до
яких позитивних результатів призвели його дії);
 позитивний — є потужним засобом мотивації співробітників. Він вказує і на конкретну поведінку, і підвищує віру працівника у власні сили.
Керівник тим самим повідомляє і показує, що бачить і цінує внесок кожного у спільну справу.
Хвалити потрібно практично постійно за
успіхи, досягнуті самим працівником. Але уникайте нещирості, чи пак іронії — це може демотивувати співробітників і викликати негативне
ставлення до ролі керівника.
Отже, похвала повинна бути:
 дозованою (перехвалити не можна, інакше
співробітник, як кажуть, «одягне корону»);
 об’єктивною (тільки за конкретну виконану роботу, не за все одразу);
 регулярною (усі співробітники повинні, так
би мовити, знаходитися в полі зору і кожен регулярно отримувати свою «порцію» похвали);
 контрастною (іноді виділяти когось на тлі
інших за кращий результат, або ту ж саму людину, але за виконання роботи краще, ніж минулого разу).
Похвала, на думку експертів, вважається одним із найбільш успішних інструментів зворотного зв’язку між керівником і підлеглими. Хваліть підлеглих, аби вони самі не створювали
проблему, щоб привернути вашу увагу. До речі,
дослідженнями виявлено, що продуктивність
праці на підприємстві від позитивного настрою
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працівників поліпшується у середьому на 20 –
25 відсотків.

Робота над помилками

Дуже часто допускаються типові помилки
при виведенні оцінки персоналу:
— «усереднена оцінка» (оцінка діяльності
своїх підлеглих, за можливості варто уникати
крайнощів);
— гала-ефект (оцінка людини за особливостями характеру або поведінки, але не конкретно
як співробітника зокрема);
— надмірна поблажливість або нетерпимість;
— ефект «нещодавніх подій» (під враженням,
можливо, якоїсь помилки на останньому етапі
виконання оцінити усю виконану роботу);
— порівняння з іншими співробітниками (кожен співробітник є особистістю й індивідуальністю, тому потрібно порівнювати результат
роботи конкретної людини за минулий і поточний період);
— тривалість роботи в компанії (у переважній частині випадків більш досвідчений співробітник буде виконувати роботу якісніше);
— негативне відношення (служить для передачі оцінки неефективної поведінки і спрямована на виправлення і корекцію дій співробітника).
Керівник, зокрема, вказує, що було зроблено
неправильно; який вибір необхідно було зробити; чому результат міг бути кращим.
Зворотний зв’язок завжди повинен бути:
— своєчасним — за фактом отриманого результату;
— коректним — використовувати принцип
сандвіча ( «+», «–», «+» — «позитив», «негатив»,
«позитив»): виявити сильні сторони, вказати на
помилки, зробити висновок в правильному
ключі;
— навчальним — аби співробітник зрозумів
свою помилку, зробив висновки і навчився робити правильно.

Мотивуємо і заохочуємо колектив

При щомісячній ротації колективу, якщо це
дозволяє технологічний процес, співробітники
набувають досвіду у вирішеннях проблем і ви№ 11 (143), 1 червня 2017
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користанні ресурсів, підвищується продуктивність праці, взаємозамінність.
Мотиваційними чинниками можуть бути:
 зовнішні — під контролем самого керівника і підприємства. Ними можна управляти, змінювати, конструювати, моделювати. До них відносяться: грошові виплати, премії і соціальні
пільги, соціально-психологічна атмосфера і
стиль управління, що заявлені в організаційній
культурі підприємства.
 внутрішні — це задоволеність співробітника, яка не залежить від підприємства. До них
відносяться психологічні особливості людини і її
внутрішні установки.
Користуючись загальноприйнятими типологічними моделями, працівників можна розділити на такі типи як:
 інструментальний: працівник орієнтований тільки на «чистий» оклад, який він отримає
в будь-якому випадку, бажано готівкою і негайно.
Він, в цілому, є противником різних форм заохочень, стоїть осторонь від інтересів підприємства;
 професійний: працівник вважає найважливішою умовою своєї діяльності реалізацію своїх
професійних здібностей, знань і можливостей.
Для нього дуже важливим є професійний ріст,
глобальні зміни, зміст праці і характер роботи;
 патріотичний: основа мотивації до праці — високі ідейні і людські цінності (побудова
соціалістичного суспільства, досягнення рівності, соціальної гармонії і т.д.);
 господарський: досягнення та примноження власності, багатства, матеріальних благ, зокрема потреби даних співробітників найчастіше
практично необмежені;
 люмпенізований: працівник надає перевагу порівняльному розподілу матеріальних благ.
Його постійно переслідує відчуття заздрості і незадоволеності, яким чином розподіляються блага в суспільстві. Такі співробітники не люблять
відповідальності і виконання індивідуальних доручень.

Наставництво
у процесі адаптації

Персонал необхідно постійно навчати чомусь
новому, мотивуючи до кар’єрного росту.
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Найбільш досвідчених співробітників потрібно ставити в приклад і закріплювати за ними
слабших співробітників або новачків у колективі.
Загалом наставництво можна визначити як
спосіб передачі знань, умінь і навичок більш досвідченим співробітником менш досвідченому.
Наставник — це кваліфікований фахівець, який
має достатній досвід роботи на підприємстві.
Досвід показує, що користь від процесу наставництва отримують всі учасники:
— наставник розвиває навички управління,
підвищує свій статус, самооцінку, завойовує репутацію персоналу і довіру колег;
— новий співробітник отримує своєчасну
допомогу в процесі професійної адаптації;
— підприємство стабілізує чисельність (знижується плинність кадрів), формується команда
висококваліфікованих лояльних співробітників.
Успішний наставник повинен володіти
низкою позитивних якостей:
— мати високий рівень лояльності до підприємства, бути носієм ключових цінностей
корпоративної культури;
— мати загальне і системне уявлення про роботу свого підрозділу і підприємства в цілому;
— мати достатній досвід у своїй професійній
діяльності;
— мати бажання бути наставником, а не сприймати це як додаткове навантаження;
— бути здатним до «конструктивної» критики;
— проявляти ініціативу і регулярно надавати
зворотний зв’язок.

Підтримуємо командний дух

Сергій БОНДАР,
майстер
виробничого навчання

РЕКЛАМА

Підтримання духу змагань, прагнення до перемоги, командної роботи розглядається як ме-

тод досягнення високого результату. Організація суперництва в трудовому колективі є дієвим
напрямком стимулювання колективу і окремих
його працівників.
Розвиток різних форм змагань спонукає інтелектуальний потенціал колективу на пошук передових прогресивних рішень.
Умови змагань спрямовані на максимальне
залучення кожного співробітника і передбачає
різноманіття систем підтримки ентузіазму, духу
новаторства, ініціативи з метою посилення зацікавленості в успішній роботі підприємства.
Як показує практика, ефективність проведення змагань досить висока, так як дозволяє визначити рейтинг кожного співробітника, його
лояльність, залученість, можливість виявити
таланти, рівень підготовки, готовність до змін,
лідерські якості, задіяти внутрішні ресурси працівників, стимулювати підвищення продуктивності праці.
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що успішне управління персоналом залежить від багатьох факторів, кожен з яких відіграє свою важливу роль.
Завданнями кожного керівника є своєчасне
виявлення талантів і рейтингу кожного співробітника, ведення зворотного зв’язку, забезпечення довгострокових відносин, і зокрема не
піддаватися впливу інших людей, а фокусуватися
на сильних сторонах і займатися улюбленою
справою.
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Чи обов’язково працівник приватного підприємства має йти у відпустку
за місцем роботи за сумісництвом в період його перебування у щорічній
відпустці за основним місцем роботи?
Ні, не обов’язково.
Дія Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ, організацій, затвердженого спільним
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів
України від 28 червня 1993 р. № 43, в якому зазначено, що відпустка на роботі за сумісництвом
надається одночасно з відпусткою за основним
місцем роботи, поширюється тільки на працівників державних підприємств, установ та організацій.
Натомість для працівників-сумісників недержавних підприємств жодних обмежень щодо надання відпустки не встановлено — вони можуть
як використати відпустку за місцем роботи за
сумісництвом одночасно зі щорічною відпусткою за місцем основної роботи, так і ні. Але оскільки щорічна відпустка надається за графіком
відпусток, який складається з урахуванням інтересів роботодавця та можливостей для відпочинку працівника, при складанні графіка відпусток все ж таки бажано одразу враховувати
й час відпустки працівника-сумісника за основним місцем роботи. Також зверніть увагу, що
роботодавець зобов’язаний за бажанням

працівника-сумісника (навіть приватного
підприємства), надати йому щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший
рік роботи на даному підприємстві одночасно
з відпусткою за основним місцем роботи (п. 6
ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон
№ 504).
Окрім цього, враховуючи, що на роботі за сумісництвом тривалість відпустки може бути
меншою, ніж на основному місці роботи, у п. 14
ч. 1 ст. 25 Закону № 504 передбачено обов’язок роботодавця надати за бажанням працівника-сумісника йому відпустку без збереження заробітної плати на термін до закінчення
відпустки за основним місцем роботи. Але
знову ж таки, усе залежить від бажання працівника — відпустку без збереження заробітної
плати на час до закінчення відпустки за основним місцем роботи він може брати або не брати, на власний розсуд (якщо працівник не надасть відповідну заяву, роботодавець не вправі
самостійно вирішити це питання і «відправити»
працівника у відпустку без збереження заробітної плати у примусовому порядку).

Чи можна перервати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами на період
екзаменаційної сесії у вищому навчальному закладі, а також отримати грошову
компенсацію за дні невикористаної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
і оплату додаткової відпустки у зв’язку з навчанням?
Ні, не можна.
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є
однією з гарантій, пов’язаних з охороною материнства, і надається вагітним жінкам за медичним висновком, тобто ця відпустка починається
з дня, з якого відкрито листок непрацездатності
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у зв’язку з вагітністю та пологами. Тривалість
такої відпустки обчислюється сумарно (період
до пологів та після) і становить від 126 до 180
календарних днів (залежно від категорії застрахованої особи та деяких особливостей страхового випадку). Конкретний період відпустки
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визначає лікар та вказує його в листку непрацездатності, який і є підставою для надання відпустки на підприємстві. Додатково видавати наказ для надання відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами роботодавцеві не потрібно (звісно,
якщо відповідний наказ таки буде видано на підприємстві, це не вважатиметься порушенням,
але й не матиме жодних правових наслідків).
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не переривається та не переноситься на
інший період й виплата грошової компенсації за невикористані дні цієї відпустки не
здійснюється.
Також жінка не може бути відкликана з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, оскільки законодавством не передбачено можливості
відкликання працівників із соціальних відпусток.
Якщо ж дата початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами збігається з якимись іншими періодами відпусток, зокрема, зі щорічною
відпусткою, відпусткою без збереження заробітної плати, додатковою навчальною або творчою
відпусткою, то саме відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами має пріоритет — інші від-

пустки переривають через надання відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами й внаслідок
цього проводять перерахунок відпускних.
У ч. 3 ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) зазначено, що у випадку, якщо жінці
надається відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами в період, зокрема, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, то допомога по
вагітності та пологах виплачується з першого
дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Нагадаємо, що допомога по вагітності та
пологах надається застрахованій особі у розмірі
100 % середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу (ч. 1 ст. 26 Закону
№ 1105).
Отже, якщо за основним місцем роботи жінка
надасть листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами і довідку-виклик на екзаменаційну сесію у вищому навчальному закладі,
то їй слід оформити та оплатити лише відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами (за весь період, зазначений у листку непрацездатності).

Чи оплачується лікарняний працівникові, якщо той захворів під час додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей?
Так, оплачується.
Додаткова оплачувана відпустка тривалістю
10 календарних днів без урахування святкових
і неробочих днів, визначених ст. 73 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), надається щорічно жінці, яка працює і має двох
або більше дітей віком до 15 років, або дитинуінваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій
матері, батьку дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у
тому числі у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ч. 1 ст. 182 КЗпП та ч. 1 ст. 19
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)).
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Якщо є кілька підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Відповідно до ч. 7 ст. 20 Закону № 504 додаткові відпустки працівникам, які мають дітей
або повнолітню дитину, яка є інвалідом з дитинства підгрупи А I групи, надаються понад
щорічні відпустки, передбачені законодавчими
актами, і переносяться на інший період або
продовжуються у випадках, визначених у ст. 11
Закону № 504 для щорічних відпусток, зокрема
і в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.
Листок непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виданий застрахованій
особі під час відпустки «на дітей», має бути опла№ 11 (143), 1 червня 2017
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чений, оскільки зазначена відпустка не належить
до підстав для відмови в оплаті лікарняного за
перші п’ять днів непрацездатності за рахунок коштів підприємства і в наступні дні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (такі підстави наведені
у ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV). Так, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період перебування застрахованої особи у:
— відпустці без збереження заробітної плати;
— творчій відпустці;
— додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
Таким чином, листок непрацездатності, виданий застрахованій особі під час додаткової
відпустки «на дітей», має оплачуватися у такому самому порядку, як і лікарняний, виданий під час щорічної відпустки.

Також зверніть увагу, що у випадку, коли працівник захворів під час відпустки «на дітей»
(і, відповідно, надав лікарняний, який це підтверджує), відпустка має бути продовжена на кількість календарних днів, на яку припадає тимчасова непрацездатність, або, за погодженням із
роботодавцем, її можна використати в інший час.
При цьому якщо відпустка просто продовжується
на той період, який працівник прохворів, від нього не обов’язково вимагати заяву про продовження відпустки (так само як і видавати відповідний
наказ) — листок непрацездатності є достатньою
підставою для автоматичного продовження відпустки.
А от якщо працівник хоче перенести відпустку
на інший період, він повинен написати заяву на
перенесення відпустки — на підставі такої заяви
та лікарняного слід видати наказ про перенесення відпустки на інший період.

Чи може начальник відділу кадрів працювати за сумісництвом
на тому ж самому підприємстві на посаді юрисконсульта?
Може, якщо мова йде не про державне підприємство.
Відповідно до п. 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р.
№ 43, керівники державних підприємств,
установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів,
лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Таким чином, на державному
підприємстві начальник відділу кадрів не може
працювати за сумісництвом на посаді юрисконсульта, оскільки він є керівником структурного
підрозділу, а робота юрисконсульта не належить
до наукової, викладацької, медичної чи творчої
діяльності. Щодо приватних підприємств, то
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подібних обмежень не існує — на них начальник відділу кадрів може працювати юрисконсультом за сумісництвом.
Також зверніть увагу, що робота за сумісництвом виконується у вільний від роботи час —
тобто навряд чи один працівник зможе виконувати роботи за обома посадами у повному обсязі
(адже нормальна тривалість робочого дня становить 8 годин і мало хто зможе працювати по
16 годин на добу чи повністю позбавити себе відпочинку у вихідні дні). Тому можливим є варіант
прийняти працівника на посаду юрисконсульта
за сумісництвом лише на 0,5 ставки чи взагалі
оформити не сумісництво, а суміщення посад —
тобто виконання працівником поряд зі своєю
основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією
(посадою) на одному й тому ж підприємстві за
згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (це означає, що тривалість робочого дня для працівника
не збільшиться, а зросте лише навантаження).
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Чи потрібно вносити до трудових книжок працівників відомості
про перейменування підприємства, якщо у назві змінюється лише одна буква?
Так, потрібно.
Не має значення, чи повністю змінюється назва підприємства чи лише одна буква — адже
навіть в останньому випадку це є перейменуванням підприємства, а у п. 2.15. 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 (далі — Інструкція № 58), міститься пряма вказівка на те,
що у разі, коли за час роботи працівника назва
підприємства змінюється, то про це до трудової
книжки має бути внесено окремий запис.
Вноситься він наступним чином: у розділі «Відомості про роботу» з нового рядка у графі № 3
трудової книжки записується «Підприємство
таке-то з такого-то числа перейменовано на
таке-то», а у графі № 4 зазначається підстава
перейменування — відповідний наказ (розпоря-

дження), його дата і номер (див. Зразок). При
цьому зверніть увагу, що для уникнення плутанини (аби перейменування підприємства не було
сприйнято як реорганізація шляхом перетворення) організаційно-правову форму підприємства
(наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю) також бажано зазначити двічі (як при
вказівці старої назви підприємства, так і нової) —
хоча в Інструкції № 58 і йде мова саме про назву
підприємства, а організаційно-правова форма
відноситься не до назви, а до найменування підприємства (згідно з п. 1.1. Вимог до написання
найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що
не має статусу юридичної особи, крім організації
профспілки, затверджених наказом Міністерства
юстиції України від 5 березня 2012 р. № 368/5,
найменування підприємства складається з організаційно-правової форми підприємства та безпосередньо його назви).
Зразок

Товариство з обмеженою відповідальністю «Калина»
з 1 червня 2017 р. перейменовано на Товариство

Наказ від 30.05.2017
№ 71-од

з обмеженою відповідальністю «Малина»

Який день слід вважати останнім днем відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку — день народження дитини чи попередній?

День народження дитини (виповнення
трьох років).
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Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
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(далі — Закон № 504) та ч. 3 ст. 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) після
закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.
Роботодавці досить часто допускають помилки при визначенні останнього дня відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки у Законі № 504 не визначено
кінцевий термін відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Але відповідно до ст. 2411 КЗпП, строк, що визначений роками, спливає у відповідний місяць
та число останнього року строку. Із цього випливає, що кінцевим терміном відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку є день виповнення дитині трьох років, а
не напередодні. Аналогічну думку висловило
й Міністерство праці та соціального захисту населення України в листі від 17 серпня 2010 р.
№ 246/13/116-10, де зазначено, що останнім

днем перебування жінки у відпустці по догляду
за дитиною до виповнення їй трьох років є день
народження дитини.
Таким чином, після закінчення відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, жінка зобов’язана приступити до роботи на наступний день після дня досягнення дитиною трьох років. Наприклад,
дитина народилася 10 травня 2014 року. Три
роки їй виповнюється 10 травня 2017 року. Тому
для матері дитини (чи іншої особи, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох
років — батька дитини, бабусі, дідуся чи інших
родичів, які фактично доглядали за дитиною)
перший робочий день настане 11 травня 2017
року.
Якщо дитина потребуватиме домашнього догляду, то жінці повинні надати відпустку без збереження заробітної плати на період, визначений у медичному висновку, але не більше ніж до
досягнення дитиною шестирічного віку (ст. 25
Закону № 504).

Коли слід вносити до трудової книжки запис про прийняття на роботу, якщо
працівникові встановлено строк випробування у два тижні — з початку роботи чи
можна після закінчення випробувального терміну, оскільки він досить короткий?
Протягом тижня з дня прийняття працівника на роботу.
Згідно з п. 2.4. 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 (далі — Інструкція № 58), усі записи в трудовій книжці
про прийняття на роботу вносяться роботодавцем після видання відповідного наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку.
Те, що працівникові встановлено випробування, не впливає на внесення до його трудової
книжки запису про прийняття на роботу — він
вноситься у звичайному порядку, без вказівки
на умову щодо випробування (про нього слід
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буде згадати у записі про звільнення з роботи,
якщо працівник випробування не витримає).
Але оскільки працівникові дійсно встановлено нетривалий строк випробування, то можливо, його відповідність чи невідповідність
роботі можна буде визначити й у коротший
термін, а з внесенням запису можна п’ять днів
зачекати (але не більше). Так, якщо протягом
п’яти днів роботи на підприємстві буде зрозуміло, що працівник не підходить для цієї роботи, запис про прийняття на роботу та, відповідно, про звільнення, можна не вносити,
оскільки згідно з п. 1.1. Інструкції № 58 трудові книжки ведуться на всіх працівників, які
працюють на підприємстві або у фізичної
особи понад п’ять днів — отже, запис про
роботу, яка тривала лише п’ять днів, можна
не вносити.
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Складні випадки керування
в українській мові
Закономірності сполучення слів іноді досить неочевидні або суперечать звичному
побутовому слововживанню. Водночас правильне керування — одна з ознак
культури мови. Особливо це важливо на письмі під час складання різноманітних
документів або ділового листування. Адже грамотна, красива мова — це ознака
не лише освіченості людини, а й одна з основних характеристик авторитету організації. Тому наразі розглянемо ще один поширений «камінь спотикання» для тих,
хто прагне оволодіти всіма нюансами української мови.

Види керування

Керування може бути прямим: одержати відповідь, обрати голову зборів, а також опосередкованим: отримати від держави допомогу, чекати на роз’яснення. Як бачимо, різняться ці два
види керування передусім наявністю сполучника. Керування також буває сильне і слабке. Прикладом сильного буде словосполучення «писати
листа», а слабкого — «субсидія від держадміністрації».
Часто помилки виникають з близькозначними словами-синонімами, які мають різні принципи узгодження. Наприклад, ми «оволодіваємо бухгалтерською програмою», але водночас
«опановуємо комп’ютер». Наведемо приклади
найпоширеніших узгоджень із запитаннями, на
які мають відповідати залежні від них слова, та
зразками словосполучень (Таблиця 1).
Таблиця 1
Головне слово Питання відмінка

Узгодження

Навчатися

чого?

комп’ютерної грамоти

Вчити

що?

нові методики

Властивий

кому?

виробнику

Характерний

для кого?

для судочинства

Багатий

на що?

на відкриття

Славиться

чим?

продуктивністю

Сповнений

чого?

ідей

Наповнений

чим?

повітрям

Дорівнювати

чому?

десяти

Рівнятися

на що?

на лідера
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Керування паронімів

Нагадаємо, що пароніми — це слова, близькі
за звуковим складом і звучанням, але різні за
значенням. Досить часто їх плутають, спотворюючи значення фрази. Тому особливо важливо узгоджувати слова за правилами керування
у таких випадках. Наприклад, не «оснований
директором фонд», а «заснований директором
фонд», хоча «оснований на нормах законодавства».
Витрати ми підсумовуємо, а за рідною людиною сумуємо. Переможений у змаганнях спортсмен, але переможна виборча кампанія кандидата. Форсити можна новим автомобілем,
а форсувати — недосяжну мету. Як бачимо, різняться не лише значення таких паронімів, але
й відмінки, в яких узгоджуються поєднувані
з ними слова.

Складнощі перекладу

Як і в будь-яких інших випадках керування
теж має свої відмінності в українській і російській мовах. Як ми вже писали раніше, не варто
ніколи перекладати словосполучення «послівно», необхідно орієнтуватися на їх зміст і передавати його максимально точно. Для початку,
доки найбільш вживані випадки керування
не стануть звичними, можна користуватися
словниками. Особливу увагу варто приділяти
дієслівному керуванню, адже відмінностей тут
найбільше. Наведемо кілька прикладів у Таблиці 2.
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Таблиця 2
Російська мова
Благодарить клиента
Причинять вред
Снабжать продукцией
Нуждаться в
технологиях
Подражать лидеру
Извините меня
Сообщить руководству
Научить езде
Приобрести опыт

Українська мова
Дякувати клієнту
Завдавати шкоди
Постачати продукцію
Потребувати технологій
Наслідувати лідера
Вибачте мені
Повідомити керівництво
Навчити їзди
Набути досвіду

Зайві прийменники

Досить поширеною помилкою узгодження
слів є використання зайвих прийменників. Наприклад, не «декларувати про доходи», а «декларувати доходи», не «мати про це на увазі», а
«мати на увазі», не «ціна досягає до мільйона
гривень», а «ціна досягає мільйона гривень».
Хоча є випадки, коли навпаки необхідно використовувати прийменник для правильного
керування. Наприклад, не варто казати «скупий
похвалою», адже правильно «скупий на похвалу»; не «хворий нежиттю», а «хворий на нежить», не «уболіває майбутнім компанії», а
«уболіває за майбутнє компанії».

Вживання прийменника «по»

Прийменник «по» — це один з найяскравіших
прикладів впливу російської мови на українську. Безліч русизмів і кальок пов’язані саме з
цим прийменником, адже він один із найпоширеніших саме в російській мові. Наведемо приклади правильного перекладу узгоджень з російської (Таблиця 3).
Таблиця 3
Російська мова
Курсы по саморазвитию
Семинар по бухгалтерскому
учету
По вине руководства
Заместитель по маркетингу
Исследования по проблемам
сбыта
По многим причинам
По инициативе предприятия

Українська мова
Курси із саморозвитку
Семінар з бухгалтерського
обліку
З вини керівництва
Заступник з маркетингу
Дослідження з проблем
збуту
З багатьох причин
З ініціативи підприємства
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По всякому поводу
По необходимости
По техническим причинам

З усякого приводу
За потреби
З технічних причин

Інколи російське «по» перекладається як «за».
Наприклад, «по итогам работы» — «за підсумками роботи», «по указанию инспектора» — «за
вказівкою інспектора», «по приказу министерства» — «за наказом міністерства», «по специальности» — «за фахом».
Також «по» можна передати за допомогою
«на»: «называть по имени» — «називати на
ім’я», «по просьбе коллеги» — «на прохання колеги», «по требованию профсоюза» — «на вимогу
профспілки». А іноді взагалі достатньо лише прийменника: «по служебным делам» — «у службових справах», «по направлению к границе» — «у
напрямку кордону», «работа по выходным» —
«робота у вихідні».
У конструкціях на кшталт «по болезни», «по
уважительной причине», «по невнимательности» використовуємо прийменник «через»:
«через хворобу», «через поважну причину»,
«через неуважність». Як бачимо в таких конструкціях вказується на причинно-наслідковий аспект.
Найскладніше боротися з російським «по» у
назвах установ. Звичайно, якщо це затверджена офіційна назва, ми не можемо її змінювати,
навіть, якщо в ній є помилки. Наприклад, «комітет по боротьбі з хабарництвом» має називатися «комітет для боротьби з хабарництвом»,
адже саме такою була мета його створення.
Наведемо ще декілька поширених російськомовних конструкцій, які перекладаються різноманітними прийменниками, у Таблиці 4.
Таблиця 4
Російська мова
По отношению к делу
Рекомендации по
составлению
Меры по снижению
коррупции
По окончании работы
По истечении срока
По почте

Українська мова
Щодо справи
Рекомендації щодо
складання
Заходи щодо зменшення
корупції
Після закінчення роботи
Після закінчення терміну
Поштою
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По телефону
По понедельникам
План по продаже
При условии

Телефоном
Щопонеділка
План продажу
За умови

Як бачимо, усі російськомовні конструкції, до
яких ми призвичаїлися, мають повні відповідники українською. Варто лише намагатися їх
вживати, а не звично калькувати російську. Тоді
з часом ми зможемо позбутися з нашого мовлення різноманітних словесних «покручів», які його
забруднюють.
Точність і чіткість формулювань у діловому
мовленні сприяє також і формуванню авторитету, адже якщо людина не в змозі грамотно висловити свої думки, то виникають сумніви з
приводу її ділових навиків.

Узгодження з числівниками

Спричиняють ускладнення і узгодження іменників з різноманітними числівниками. Зрозуміло, що якщо чогось більше одиниці, то ми виживаємо множину. Але у випадках, коли число
закінчується на одиницю, застосовується однина. Наприклад, «101 спосіб керування», «41 робітник», «21 рік».
Якщо ми використовуємо слова «більшість»
або «меншість» без підрядних конструкцій, то в
такому випадку однина теж доречна: «більшість працівників виконала роботу вчасно»,
але «більшість працівників, які виконали роботу вчасно, отримали премію». Аналогічна ситуація зі словами «ніхто» та «ніщо».
У назвах свят і пам’ятних дат відмінюється
тільки перша частина: «подарунки на Восьме березня», «концерт присвячено Дев’ятому травня». До речі, назви таких свят і дат завжди пишуться з великої літери, якщо вони зазначаються
словами.
Ускладнення спричиняють узгодження з такими числівниками як «півтори» і «півтора». Як
правильно «півтора літри» чи «півтора літра»?
В такому випадку завжди використовується однина. А от числівник «півтори» використовується
тільки з іменниками жіночого роду: «півтори
сесії», але «півтора вікна». Мішані дроби також
мають свої особливості керування. Тут варто ке50

руватися числівником, що позначає цілу частину: «один з половиною кілограм», але «два з
четвертю літри».
Звичайні ж дробові числівники завжди потребують родового відмінка однини: «одна друга
кімнати», «десять сотих гектара», «вісім цілих
три п’ятих літра».

Завдання для самоконтролю

Щоб перевірити свої знання щодо особливостей узгодження слів, виконайте наведені нижче
завдання.
Завдання 1
Поставте слова в однині або множині:
1. 3 (дівчина).
2. 41 (солдат).
3. 5 (малюк).
4. 91 (документ).
5. 1,5 (літр).
Завдання 2
Розкрийте дужки, узгодивши слова:
1. Платити (товар).
2. Повідомити (директор).
3. Інформувати (нещасний випадок).
4. Дякувати (працівник).
5. Вживати (заходи).
6. Завдати (шкода).
Відповіді на завдання з № 9 – № 10
Завдання 1
1. Це понад мої сили!
2. Інтереси компанії для нього понад усе.
3. Він дуже нервував, готуючи матеріал, і тому
припустився багатьох помилок.
4. За необхідності можна скористатися допомогою спеціальних ресурсів.
5. У разі невдачі ви не отримаєте премію.
6. Під час засідання він висловив декілька розумних зауважень.
Завдання 2
1. Двома словами.
2. Зрештою.
3. Як виняток.
4. Інакше.
5. Закон набрав чинності.
6. Заборонити.
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Усміхнись!

П’ятирічний хлопчисько підійшов до телефону:
— Так, слухаю.
— Хлопчику, поклич, будь ласка, маму чи тата.
— Їх немає вдома.
— Невже тебе залишили самого?
— Та ні, є ще моя сестра.
— То поклич її, будь ласка.
Проходить кілька хвилин, хлопчик знову взяв слухавку:
— Вибачте, але я не можу — вона дуже важка, ніяк
не вдається витягнути її з коляски…
***
Тато вмовляє п’ятирічного сина після довгої прогулянки піти додому. Він нарешті погоджується, але каже:
— Я вирішив — буду двірником, коли виросту.
— Чому?
— Тоді я цілий день буду на вулиці гуляти.
***
Дочка вчиться на кухаря. Мати запитує в неї:
— А вам дозволяють їсти те, що ви приготували?
Дочка (крізь сльози):
— Нас змушують...
***
Вчитель запитує учнів, ким за професію вони хотіли б бути. Відповіді різноманітні — юристом, бухгалтером, програмістом і т. п.. Тут Вовчик заявляє:
— А мені байдуже, ким я буду — я мрію заробляти
по десять тисяч доларів на місяць, як мій батько.
— Твій батько заробляє такі гроші???
— Ні, він теж про це мріє.
***
— Іване! Ти чому спиш на роботі?
— Миколо Петровичу, та в мене ж син нещодавно
народився, весь час рюмсає, заснути просто неможливо.

— Так-так, я згадав. Ну то завтра візьми його з собою, нехай він тобі й тут спати не дає!
***
Аби відучити маленьку доньку лазити до шафи та
перекладати там речі, мама сказала, що там сидить
злий дядько. Начебто подіяло. Але наступного вечора,
коли усією родиною вирішили прогулятися, тато попросив малу дістати із шафи свою футболку. Дитина
підбігла до дверцят, але про всяк випадок вирішила
уточнити дещо у мами:
— Якщо тато відправляє мене до шафи, то злий
дядько з неї вже ж точно пішов?
Після цього того вечора вже ніхто нікуди не пішов —
дуже багато часу зайняло пояснення татові ситуації...
***
Бабуся, яка провела цілий вихідний з онуками, бо їх
батьки вирішили трохи відпочити, обурюється:
— Не розумію, чому ви мене просили «посидіти з
дітьми»? Вони ж анітрохи не сидять — весь час бігають!
***
Тато укладає доньку спати. Через півгодини мати
заглядає до кімнати:
— Ну як? Спить?
— Так, мамо, тато вже спить…
***

Одним рядком

Ваше дитя подорослішало, якщо на питання: «Що
дарувати?», відповідає: «Давай грошима».
У дитинстві всі думають, що вчити уроки — це найжахливіше заняття, а ні: найжахливіше — вчити уроки
зі своєю дитиною.
Початкові класи в школі — це змагання між батьками: хто краще малює, ліпить, клеїть...
Якби діти не задавали питань, вони ніколи б
не дізналися, як мало знають їхні батьки.

Дитячі ласощі та острахи

На початку літа Дмитрик, Вовчик, Іванко, Марійка й Галинка поїхали до бабусі на дачу. Усі вони були різного віку — від 4-х
до 8-ми років, кожен мав свою улюблену їжу, а також чогось побоювався — хтось привидів, хтось грози, хтось темряви, а хтось
просто собак чи павуків. З’ясуйте, для кого з дітей найкращі ласощі — це морозиво, якщо відомо:
— обидві дівчинки старші за хлопчиків, жодна з них не боїться темряви й обидві не дуже полюблять шоколад;
— Марійка обожнює піцу і не боїться павуків;
— дитина п’ятирічного віку дуже боїться привидів;
— шестирічна дитина побоюється грози і не любить шоколад та мандарини;
— наймолодша дитина понад усе любить банани, а найстарша — не боїться павуків;
— ні Дмитрик (до речі, йому не п’ять років), ні Іванко зовсім не бояться темряви та павуків й обидва не дуже полюбляють банани.
Ім’я
Вік
Ласощі
Острах
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Дмитрик

Вовчик

Іванко

Марійка

Галинка
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Важливі дати червня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
28

9
16
22
29

10
17
23
30

11
18
24
31

12
19
25

13
20
26

14
21
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 3
(1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих,
9 — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(День Перемоги))
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (8)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин

Червень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2
(4 — Трійця, 28 — День Конституції України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (27)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин
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1 — День захисту дітей (встановлено Указом Президента України від
30 травня 1998 р. № 568/98);
— Всесвітній день батьків (щорічно відзначається у перший день літа за
рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 17 жовтня 2012 року № A/RES/66/292).
4 — Трійця (релігійне свято і неробочий день, закріплений на законодавчому рівні);
— День працівників водного господарства (щорічно відзначається у першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 18 березня 2003 р.
№ 226/2003);
— День працівників місцевої промисловості (щорічно відзначається у
першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 20 серпня 2002 р.
№ 726/2002);
— Міжнародний день дітей – жертв агресії.
5 — вихідний день (оскільки 4 червня (неділя) — це неробочий день у
поточному році (Трійця), то вихідний переноситься на наступний після цього
день (перенесення відбувається автоматично і не потребує видання додаткового наказу керівника підприємства));
— Всесвітній день навколишнього середовища.
6 — День журналіста України (встановлено Указом Президента України
від 25 травня 1994 р. № 251/94).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці
за формою № 1-ПВ (місячна) за травень 2017 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна — це, ще неофіційне, свято присвячено всім, хто вдома піклується про свої родини.
11 — День працівників легкої промисловості (щорічно відзначається у
другу неділю червня згідно з Указом Президента України від 9 червня 1994 р.
№ 285/94).
12 — День працівника фондового ринку (встановлено Указом Президента України від 11 березня 2008 р. № 202/2008);
— Всесвітній день боротьби з дитячою працею, започаткований Міжнародною організацією праці (МОП) у 2002 році.
14 — Всесвітній день донора крові (відзначається за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2005 року).
17 — Всесвітній день боротьби з опустелюванням та засухою.
18 — День медичного працівника (щорічно відзначається у третю неділю
червня згідно з Указом Президента України від 3 червня 1994 р. № 281/94).
20 — Всесвітній день біженців.
21 — День літнього сонцестояння — найдовший в році світловий день у
північній півкулі Землі. Попри те, що літо з цієї миті тільки починає набирати
обертів, Сонце вже повертається до осені й з цього дня світловий день піде
на спад.
22 — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (встановлено Указом Президента України від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000).
23 — День державної служби (встановлено Указом Президента України
від 4 квітня 2003 р. № 291/2003).
25 — День молоді (щорічно відзначається в останню неділю червня згідно
з Указом Президента України від 22 червня 1994 р. № 323/94);
— День молодіжних та дитячих громадських організацій (щорічно
відзначається в останню неділю червня згідно з Указом Президента України
від 27 червня 2008 р. № 599/2008);
— День моряка (встановлено відповідно до Заключного акта Конференції Сторін Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків
та несення вахти 1978 року).
26 — Міжнародний день боротьби із наркоманією та наркобізнесом.
27 — передсвятковий день (тривалість роботи працівників зменшується
на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу));
— Всесвітній день рибальства (відзначається з 1985 року за рішенням
Міжнародної конференції з розвитку та регулювання риболовлі).
28 — День Конституції України (святковий день).
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