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ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Аудит кадрової документації:
для чого він потрібен
і як його провести

У кожному відділі кадрів оформлюється і зберігається велика кількість різних документів кадрового характеру, внаслідок чого досить складно належним чином їх
впорядкувати та забезпечити відповідність різним нормативно-правовим актам. Разом з тим, про необхідність навести лад у кадрових документах керівництво підприємства та його кадровики часто згадують лише тоді, коли передбачаються перевірки з
боку вищестоящих або інших уповноважених на це органів, у зв’язку з чим на підприємстві «швиденько» організовують внутрішній аудит і виправляють усі допущені помилки в документах. Також майже завжди проведення кадрового аудиту ініціює новий начальник відділу кадрів, аби знайти та виправити у кадровій документації
помилки, допущені їхнім попередником. Але кадровий аудит, звісно, бажано проводити періодично, не чекаючи повідомлення про перевірку чи зміни начальника
відділу кадрів — адже тоді ви завжди будете впевнені, що з документацією на підприємстві все гаразд. Дізнайтеся, яким чином слід організувати проведення кадрового аудиту і що при цьому необхідно перевірити.

Мета та види кадрового аудиту

Будь-який аудит — це перевірка й оцінювання діяльності підприємства відповідним
кваліфікованим та досвідченим професіоналом
своєї справи або незалежною спеціалізованою
організацією на предмет виявлення невідповідностей між поточним станом справ у певній
сфері діяльності підприємства та вимогами відповідних нормативно-правових та/або нормативно-технічних актів з метою усунення цих
невідповідностей і запобігання їх виникненню у
майбутньому.
Зокрема, у кадровій службі підприємства
може проводиться так званий кадровий аудит,
основною метою якого є виявлення та усунення
існуючих ризиків виникнення конфліктних ситуацій (приміром, трудового спору між працівниками підприємства та роботодавцем) або
претензій з боку уповноважених на відповідні
перевірки у сфері кадрової справи органів (на4

приклад, Державної служби України з питань
праці, далі — Держпраці).
Залежно від конкретної мети кадрового аудиту на практиці та у відповідній методичній літературі його можуть розподіляти на окремі підвиди, зокрема:
— аудит кадрової роботи, що включає перевірку правильності оформлення кадрової
документації, дотримання вимог законодавства про працю при прийнятті, переведенні або
звільненні працівників, їх преміюванні, застосуванні до них дисциплінарних стягнень, наданні
відпусток тощо;
— аудит персоналу підприємства (який
фактично тотожний поняттю «атестація персоналу»), що включає в себе перевірку відповідності працівників займаній посаді, наявності у
них потрібного рівня кваліфікації, досвіду роботи в певній сфері діяльності, наявності у працівників необхідних професійно-важливих якостей
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(лідерства, ініціативності, командного духу,
стійкості до стресових ситуацій тощо).
Також усі види аудиту, як правило, розподіляються на:
— внутрішній, який проводиться відповідними штатними працівниками самого підприємства і результати якого представляються, зазвичай, керівництву цього підприємства для
прийняття ним відповідних рішень у певній
сфері діяльності;
— зовнішній, який проводиться за допомогою сторонніх (незалежних) спеціалізованих у
сфері аудиту організацій або незалежних та належним чином сертифікованих аудиторів, і результати якого можуть представлятися як керівництву самого підприємства, так і, в деяких
випадках, іншим організаціям, наприклад, сертифікаційним, вищестоящим тощо.
Найчастіше кадровий аудит проводиться у
формі аудиту кадрової роботи, який визначається
як певна перевірка внутрішньої кадрової документації підприємства на предмет її відповідності вимогам чинного трудового законодавства та нормам кадрового діловодства.
Зауважимо, що правильне оформлення кадрової документації на підприємстві має велике
значення для ефективності всієї його діяльності,
адже ця документація може бути потрібна, приміром, бухгалтерії для розрахунку заробітної
плати та «відпускних», або працівнику — для
надання відповідних відомостей до пенсійного
фонду або інших відповідних організацій, наприклад, для врахування належних працівникові певних пільг, пов’язаних з його роботою на
певному підприємстві.
Безумовно, велике значення має аудит кадрової документації і для керівника підприємства,
бо за результатами такого аудиту:
— по-перше, буде виявлено всі потенційні ризики щодо можливих штрафних санкцій для підприємства. Причому, це можуть бути не лише
штрафи з боку органів Держпраці, але і штрафи
податкових органів, оскільки від правильності
оформлення багатьох кадрових документів та їхньої наявності залежить і обґрунтованість витрат
на оплату праці, які зменшують базу оподаткування для відповідних податків на прибуток;
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— по-друге, працівник, який є відповідальним за кадровий облік, зможе не лише дізнатися
про недоліки своєї роботи, але й підвищити свій
професійний рівень, оскільки у звіті за наслідками аудиту фактично будуть детально описані усі
прогалини у знаннях та інших компетенціях
щодо кадрового діловодства, а тому буде зрозуміло, що саме кадровикові слід додатково вивчити у відповідних предметних галузях;
— по-третє, можна буде оцінити ефективність роботи усіх відповідних працівників з кадрового діловодства, що допоможе ухвалити
найбільш оптимальні рішення з розстановки
кадрів.

Хто і коли проводить аудит
кадрової документації
Для проведення аудиту кадрової документації
на підприємстві, перш за все, слід вирішити питання про те, хто саме буде його проводити, бо
на практиці, як вже було зазначено, існує декілька варіантів його проведення. Наприклад, на
великих підприємствах для проведення аудиту
можливе створення спеціальних структурних
підрозділів — відділів внутрішнього аудиту.
Якщо підприємство не дуже велике, можна також
запросити відповідних аудиторів за цивільноправовим договором, на підставі якого аудитор
(або кілька аудиторів) повинен буде перевірити
кадрову документацію та подати звіт про виявлені порушення, а також підготувати рекомендації щодо їх усунення і недопущення у майбутньому.
Разом з тим, переважна частина підприємств
малого та середнього бізнесу може організувати
проведення кадрового аудиту своїми силами.
У цьому випадку його проведення рекомендується доручати відповідному висококваліфікованому працівникові, який добре обізнаний із
законодавством про працю та володіє навичками
оформлення кадрової документації. Таким «неформальним аудитором», може стати, наприклад, начальник відділу кадрів чи інший кадровик
з великим досвідом роботи або ж юрисконсульт.
Крім того, при зміні на підприємстві начальника відділу кадрів або іншого працівника, відповідального за кадрове діловодство (приміром,
5
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інспектора з кадрів або менеджера з персоналу
за відсутності на підприємстві окремого відділу
кадрів), можна утворити спеціальну комісію для
передачі справ, до складу якої включити і колишнього відповідного працівника, і нового
працівника, який приходить на його місце.
З врахуванням зазначеного, а також інших
чинників, аудит кадрового діловодства найчастіше проводять при:
— зміні начальника відділу кадрів або іншого
працівника, який відповідає за ведення кадрового діловодства, а також при реорганізації кадрової служби на підприємстві;
— реорганізації самого підприємства (наприклад, його злиття з іншим підприємством);
— значних змінах у чисельності або кадровому складі працівників підприємства;
— звільненні «скривдженого» працівника
(незгодного з підставами звільнення, відповідними розрахунками при звільненні тощо), який
може звернутися зі скаргою до відповідних органів (наприклад, до Держпраці чи до суду);
— зміні керівника або власника підприємства;
— значних змінах законодавства, що регламентує порядок ведення кадрової документації.
Крім того, аудит кадрової документації доцільно періодично проводити (приміром, раз на рік)
і у випадку відсутності зазначених обставин —
це сприятиме покращенню поточної діяльності
кадрової служби на підприємстві, зокрема допоможе:
— виявити недоліки, що існують в організації
кадрового діловодства;
— привести кількість документів з кадрового
діловодства до оптимального рівня;
— скоротити трудові й матеріальні витрати
на постановку й ведення кадрового діловодства;
— забезпечити максимальне дотримання вимог трудового законодавства;
— підвищити ймовірність успішного проходження перевірок з боку відповідних перевіряючих органів;
— ліквідувати або знизити можливі матеріальні й інші види витрат у разі виникнення
трудових спорів.
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Для мінімізації витрат часових і людських ресурсів під час проведення періодичних аудитів
кадрової документації, доцільно проводити вибірковий або частковий аудит кадрової документації — тобто перевіряти не всю наявну
у відділі кадрів документацію, а лише її певні
види, або ж відбирати до перевірки певну кількість документів кожного виду (наприклад, 20
особових справ, 20 трудових книжок, 40 наказів
з персоналу тощо). І лише при виявлені систематичних (таких, що повторюються) помилок у
перевіреній частині відібраних документів, доцільно проводити суцільну перевірку всієї документації. При невеликих обсягах документації, що перевіряється, вибірковий або частковий аудит можна проводити і 2 – 3 рази на рік.

Служба
внутрішнього аудиту
Якщо на підприємстві вирішили проводити
аудит кадрової документації власними силами і
на ньому є можливість утворити окремий структурний підрозділ (відділ, сектор, службу тощо)
внутрішнього аудиту, то краще зробити саме це.
Для цього на підприємстві слід розробити ряд
локальних нормативних актів:
— положення про відділ внутрішнього аудиту (в ньому закріплюються основні принципи
роботи відділу, його цілі й завдання, права та
обов’язки, порядок внутрішньої взаємодії відділу з іншими структурними підрозділами підприємства, організація роботи відділу, керівництво відділу та його кадровий склад);
— посадові інструкції працівників відділу
(встановлюються найменування відповідних
посад працівників відділу, їх підлеглість, порядок призначення і заміщення у разі тимчасової
відсутності, кваліфікаційні вимоги, функціональні завдання та обов’язки, права, відповідальність, порядок взаємодії);
— інструкцію (або інший відповідний документ — положення, регламент тощо) про порядок
проведення внутрішнього аудиту (детально
описується порядок або технологія проведення
аудиту, наводяться зразки відповідних робочих і
звітних документів, наприклад, плану аудиту,
програма аудиту тощо).
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Зауважимо, що при призначенні конкретних
працівників на посади служби внутрішнього аудиту та визначенні їхніх прав та обов’язків слід
забезпечити їх неупередженість і незалежність
від тих працівників, яких вони будуть перевіряти. Саме тому найбільш доречно створювати
службу внутрішнього аудиту як окремий структурний підрозділ, який має право перевіряти
інші підрозділи та не залежить від них. У зв’язку
з тим, що періодичні аудити (перевірки) кадрової документації недоцільно проводити досить
часто, щоб забезпечити роботу працівників
служби внутрішнього аудиту на постійний основі повний робочий час бажано організувати роботу служби та її спеціалізацію таким чином,
аби вона здійснювала не лише аудит кадрової
документації, але також й іншої документації
або діяльності підприємства у відповідних
сферах. Наприклад, серед напрямків роботи
служби внутрішнього аудиту можуть бути і
аудит бухгалтерської служби, і аудит систем
управління якістю на підприємстві, і екологічний аудит тощо. Зрозуміло, що у цьому випадку
відповідні працівники служби внутрішнього аудиту мають бути досвідченими фахівцями у конкретних видах діяльності, при цьому бажано одразу у кількох.
Зауважимо, що відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і штатний
розпис. Наприклад, служба внутрішнього аудиту може бути і досить малочисельною, тобто не
мати у своєму складі висококваліфікованих
«вузьких» фахівців в окремих сферах діяльності, й зосередитися лише на певних організаційних моментах. У цьому випадку для проведення
внутрішнього аудиту за окремими напрямками, наприклад, кадрової документації, можна
залучати у якості внутрішніх аудиторів і певних
працівників відповідних спеціалізованих
структурних підрозділів, наприклад, відділу кадрів, або за договором — фахівців інших організацій.
Але зрозуміло, що у випадку, коли працівники інших структурних підрозділів будуть перевіряти фактично самі себе, їм буде важко бути
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неупередженими, а також помітити ті помилки,
які були допущені в їхньому структурному підрозділі внаслідок «прогалин» у їх власних знаннях. Залучення ж фахівців інших організацій
хоча і надасть багато можливостей поглянути
на стан справ у певній сфері діяльності на підприємстві, у тому числі й кадровій документації, як-то кажуть, «не замуленим» оком, проте
відповідні послуги «зовнішніх» фахівців іноді
можуть бути достатньо затратними для підприємства.

Комісія з проведення аудиту
кадрової документації
Якщо на підприємстві немає служби внутрішнього аудиту, то для перевірки правильності
ведення документації у відділі кадрів можна
створити спеціальну комісію, завданням якої
буде оцінити:
— повноту складу кадрової документації;
— систему реєстрації і зберігання документації;
— локальні нормативні акти (положення про
структурні підрозділи, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис тощо);
— трудові договори, додаткові угоди до них,
цивільно-правові договори;
— порядок ведення трудових книжок;
— кадрові облікові документи;
— документацію з охорони праці;
— інші аспекти кадрової роботи, актуальні
для підприємства.
Технологія проведення внутрішнього аудиту кадрової документації буде такою:
1) Визначення цілей і задач проведення кадрового аудиту;
2) Створення комісії з проведення аудиту;
3) Визначення переліку документів, що підлягають перевірці;
4) Звіряння і перевірка відповідних документів;
5) Оформлення звіту за результатами аудиту,
у тому числі й відповідних рекомендацій.
Що стосується складу комісії з проведення
аудиту кадрової документації, то до неї рекомендується включати кваліфікованого і досвідченого
7

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

юрисконсульта, бухгалтера, фахівця з діловодства і документообігу (за наявності) і, звичайно,
кваліфікованого інспектора з кадрів.

Процес проведення аудиту
Щоб провести аудит кадрової документації,
перш за все слід видати відповідний наказ по

підприємству про проведення аудиту кадрової
документації. Він доводиться до відома усіх
працівників, яких він стосується, і, насамперед, до відома начальника відділу кадрів, аби
той зміг підготувати і представити усі необхідні документи відповідно до теми перевірки
(Зразок 1).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
15.03.2017 р.

м. Київ

№ 49-од

Про проведення аудиту
кадрової документації
Для покращення роботи відділу кадрів і мінімізації ризиків для діяльності підприємства,
пов’язаних з неправильним веденням кадрової документації,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у період з 20 березня 2017 р. по 5 квітня 2017 р. внутрішній кадровий аудит у
відділі кадрів підприємства за темою «Оформлення прийняття на роботу» (за документацією
за останні три роки).
2. Створити комісію для проведення кадрового аудиту на чолі із заступником директора
Іванової Раїси Іванівни (голова комісії).
3. Включити до складу комісії:
3.1. Романенко Вікторію Володимирівну, юрисконсульта І категорії юридичного відділу;
3.2. Василенко Інну Іванівну, інспектора з кадрів відділу кадрів;
3.3. Сушка Михайла Олеговича, бухгалтера І категорії бухгалтерії підприємства.
4. Голові комісії Івановій Р. І. представити в установленому порядку Звіт про результати
аудиту до 12 квітня 2017 р..
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Іванову Р. І..
Підстава: доповідна записка начальника відділу кадрів Потебенька С. В. від 13.03.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
15.03.2017 р.
15.03.2017 р.
16.03.2017 р.
17.03.2017р.
17.03.2017р.

Машко
Іванова
Потебенько
Романенко
Василенко
Сушко

Якщо у наказі визначена конкретна тематика
перевірки, необхідно підготувати документи
саме з цієї тематики. А якщо аудит кадрової до8

М. Л. Машко
Р. І. Іванова
С. В. Потебенько
В. В. Романенко
І. І. Василенко
М. О. Сушко

кументації проводиться, наприклад, для передачі справ, слід визначити перелік документів,
що підлягають перевірці.
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Етапи роботи комісії
з кадрового аудиту

Робота комісії з проведення аудиту кадрової документації складається, як правило, з
наступних етапів:
 Етап 1: Ознайомлення з відповідним законодавством.
Проводиться ретельне ознайомлення членів
комісії з відповідними нормативно-правовими
актами, які стосуються теми перевірки. Це пов’язано з тим, що завданням кадрового аудиту,
є, зазвичай, не лише перевірка наявності кадрової документації, але також і надання юридичної оцінки змісту цієї документації на предмет її
відповідності законодавству про працю та виявлення можливих ризиків для підприємства при
її застосуванні. Також слід враховувати те, що у
локальних нормативних актах підприємства
можуть бути передбачені лише такі умови, які
не призведуть до погіршення положення працівників порівняно з чинним законодавством про
працю.
Документація відділу кадрів, у тому числі й
відповідні формулювання (підстави, причини,
рішення, висновки, записи тощо) у тексті документів (наказів, розпоряджень, трудових книжках) мають відповідати таким основним законодавчим та іншим нормативним документам, як:
— Кодекс законів про працю України (далі —
КЗпП);
— Закон України «Про оплату праці» від
24 березня 1995 р. № 108/95-ВР;
— Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР;
— Закон України «Про колективні договори і
угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII;
— Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV;
— Закон України «Про зайнятість населення»
від 5 липня 2012 р. № 5067-VI;
— Закон України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV;
— Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня
1991 р. № 875-XII;
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— Національний класифікатор України
ДК 003-2010 «Класифікатор професій» (далі — КП);
— Загальні положення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП);
— постанова Кабінету Міністрів України «Про
реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 31 січня 2007 р. № 70;
— Інструкція про порядок ведення трудових
книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України (далі — Мін’юст) та Міністерства соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58);
— Інструкція про службові відрядження в
межах України і за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59;
— Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затверджений
наказом Мін’юсту від 12 квітня 2012 р. № 578/5;
— наказ Міністерства соціальної політики
України (далі — Мінсоцполітики) «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація
про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку
її подання» від 31 травня 2013 р. № 316;
— наказ Мінсоцполітки «Про затвердження
форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у
зв’язку із змінами в організації виробництва і
праці» та Порядку її подання» від 31 травня
2013 р. № 317;
— наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна)
«Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» від 10 лютого 2007 р. № 42;
— Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях,
9

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

затверджені наказом Мін’юсту від 18 червня
2015 р. № 1000/5;
— наказ Державного комітету статистики
України (далі — Держкомстат) та Міністерства оборони України «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» від 25 грудня 2009 р.
№ 495/ 656;
— наказ Держкомстату «Про затвердження
типових форм первинної облікової документації
зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489
(далі — Наказ № 489) тощо.
 Етап 2: Перевірка наявності необхідної
документації.
З’ясовується наявність у відділі кадрів певних видів документів згідно з відповідними
нормативно-правовими актами або локальними нормативними документами підприємства,
їх достатньої кількості, а також здійснюється
перевірка на відповідність їх змісту (реквізитів,
тексту) зазначеним нормативно-правовим актам. Разом з тим цей етап може розподілятися
на окремі підетапи відповідно до окремих процедур, які доцільно здійснити у ході кадрового
аудиту, наприклад:
2.1. Визначення кола документів, які є необхідними відповідно до вимог чинного законодавства та особливостей (сфери) діяльності
конкретного підприємства. При цьому обов’язковість певних документів може бути безпосередньо передбачена у відповідних нормативних документах, деякі з них можуть згадуватися
побічно, а інші документи можуть мати рекомендаційний характер.

Наприклад, кадрові операції, як правило, фіксуються у спеціальних журналах (книгах) обліку. Це можуть бути журнали реєстрації: наказів
з персоналу (кадрових питань), трудових договорів, особових справ, особових карток працівників, листків тимчасової непрацездатності, відпусток тощо. Також на підприємстві можуть
створюватися певні локальні нормативні акти з
питань управління персоналом, наприклад, положення про прийняття на роботу, про мотивацію, адаптацію персоналу тощо). Значної уваги
потребує також аудит документації з охорони
праці;
2.2. Аналіз якості документів та правильності їх складання з точки зору кадрового діловодства, юридичної грамотності. Між тим на
цьому підетапі можна перевіряти документи як
суцільним методом (перевірка кожного документа), так і вибірково (окремих документів
або їх видів);
2.3. Аналіз стану кадрових процедур, у тому
числі стану оформлення документів при прийнятті на роботу, переведенні, аналіз порядку
оформлення документів та розрахунків при
звільненні, порядку надання відпусток, процесу
підготовки, узгодження, реєстрації та зберігання кадрових документів.
Приблизний перелік (не вичерпний) кадрової документації за її видами, яку рекомендовано перевірити у ході кадрового аудиту див. у Таблиці (більш детальну інформацію про аудит
окремих видів документації ви можете знайти
в інших матеріалах поточного номера газети
«Консультант Кадровика»).
Таблиця

Перелік документів та їх видів, які перевіряються під час кадрового аудиту
Вид/назва документа

На що слід звернути увагу під час аудиту

1. Локальні нормативні акти підприємства, що стосуються трудових відносин загального характеру
Установчі документи Наявність у статуті (установчому договорі) пунктів про визначення повноважень керівництва відпопідприємства (статут, відного рівня здійснювати прийняття та звільнення працівників, визначати умови та розмір оплати
установчий договір) праці, затверджувати локальні нормативні акті підприємства, підписувати накази з кадрових питань
(особового складу).
Правомірність прийняття кадрових рішень, затвердження локальних нормативних актів підприємства
у сфері трудових відносин фактично працюючими у різні періоди часу керівниками відповідного
рівня (наявність у них відповідних повноважень в окремі періоди їх роботи, наприклад, у тимчасово
виконуючих обов’язки, заступників тощо).
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Таблиця. Продовження
Колективний договір Наявність чинного колективного договору на підприємстві, строк його дії.
Наявність у колективному договорі умов, що можуть погіршувати умови праці працівників порівняно
з умовами, встановленими законодавством про працю.
Правила внутрішньо- Наявність затверджених в установленому порядку (зборами трудового колективу підприємства) Праго трудового розпо- вил внутрішнього трудового розпорядку (їх обов’язкова наявність передбачена у ст. 142 КЗпП).
рядку
Ознайомлення з Правилами усіх працівників підприємства.
Положення про опла- Наявність погодженого з профспілками або іншим уповноваженим представником трудового колекту праці
тиву Положення про оплату праці (необхідно у випадку відсутності на підприємстві колективного договору з відповідними положеннями щодо оплати праці).
Наявність у Положенні всіх обов’язкових вимог, зазначених у ст. 97 КЗпП, зокрема, щодо визначення
форми і системи оплати праці, тарифної сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, строків виплати заробітної плати.
Штатний розпис
Наявність затвердженого в установленому порядку штатного розпису та його чинність на поточний
період (перевіряються дати затвердження, терміни дії, внесені зміни).
Відповідність зазначених у штатному розписі назв професій і посад чинній версії КП.
Відповідність (не перевищення) кількості працюючих штатних одиниць.
Відповідність штатного розпису затвердженій організаційній структурі підприємства (за її наявності).
Відсутність різних посадових окладів для однакових посад (з врахуванням кваліфікаційного категоріювання і якщо інше безпосередньо не передбачене у Положенні про оплату праці).
Посадові (робочі)
Наявність розроблених і затверджених в установленому порядку посадових (робочих) інструкцій для
інструкції працівників усіх працівників підприємства (можливе виключення для окремих керівників за умови визначення
їхніх обов’язків і повноважень у статуті або інших установчих документах підприємства).
Відповідність найменувань професій і посад штатному розпису та КП.
Відповідність змісту посадових (робочих) інструкцій змісту відповідних кваліфікаційних характеристик у відповідних галузевих випусках ДКХП.
Ознайомлення працівників з їх посадовими інструкціями під підпис.
Наявність згоди працівника у випадку внесення змін та доповнень до його посадової (робочої) інструкції (лише на підставі наказу керівника підприємства).
Положення про заНаявність Положення та відповідність його змісту вимогам чинного законодавства про захист персохист персональних
нальних даних.
даних працівників
Факт реєстрації у встановленому порядку бази персональних даних працівників підприємства. Наявність згоди працівників на обробку персональних даних, повідомлень працівників про обробку їх персональних даних підприємством щодо працівників, прийнятих на роботу (починаючи з 01.01.2011 р.).
Положення про мате- Наявність Положення (у випадку встановлення на підприємстві матеріальної відповідальності відріальну відповідаль- повідно до Переліку посад і робіт, затвердженому постановою Державного Комітету Ради Міністрів
ність
СРСР з праці та соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 р. № 447/24).
Наявність, за необхідності, погодженого з представником трудового колективу підприємства Положення про матеріальну відповідальність, що регулює загальні умови встановлення та впровадження
на підприємстві колективної (бригадної) відповідальності.
Положення про збе- Наявність Положення за умови існування на підприємстві затвердженого переліку документів (або
реження відомостей, інших джерел інформації), які відносяться до відомостей, що становлять комерційну таємницю та
що становлять комер- конфіденційну інформацію, наявності відповідних обов’язків працівників підприємства щодо збереційну таємницю та
ження таких відомостей.
конфіденційну інформацію підприємства
Перелік посад праців- Наявність Переліку, якщо на підприємстві встановлено ненормований робочий день для певних катеників з ненормовагорій працівників.
ним робочим днем
Графік змінності
Наявність документа, якщо на підприємстві встановлено роботу змінами.
II. Договори підприємства, що стосуються трудових відносин
Договір (контракт)
з керівником
підприємства

Наявність договору (необхідність укладання письмових трудових договорів (контрактів) з керівниками підприємств передбачена ст. 65 Господарського кодексу України).
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Таблиця. Продовження
Письмовий трудовий
договір (контракт) з
відповідними категоріями працівників
Договір про повну
індивідуальну матеріальну відповідальність

Наявність договорів з тими категоріями працівників, які передбачені у ст. 24 КЗпП, іншими актами
законодавства.

Наявність договорів з відповідними категоріями працівників (які обіймають посади або виконують
роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або
застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей).
Відповідність змісту (форми) договорів Типовому договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Договір про колекНаявність договорів (необхідні, якщо на підприємстві ведуться роботи відповідно до Переліку робіт,
тивну (бригадну)
при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, заматеріальну відпотвердженому наказом Міністерства праці України від 12 травня 1996 р. № 43).
відальність
Відповідність змісту (форми) договору Типовому договору про колективну (бригадну) матеріальну
відповідальність.
Відповідність порядку укладання договорів про колективну (бригадну) відповідальність чинному законодавству.
Цивільно-правові до- Відсутність у цивільно-правових договорах (за наявності таких договорів) ознак трудового договору.
говори підприємства
з фізичними особами
(за наявністю таких
договорів)
III. Первинні документи кадрового діловодства
Накази щодо особового складу (прийняття, переведення,
звільнення працівників, надання відпустки, направлення у
відрядження, заохочення працівника)
Особові картки працівників
(за типовою
формою П-2)
Особові справи
Трудові книжки працівників

Відповідність змісту наказів вимогам трудового законодавства.
Відповідність назв посад у наказах про прийняття на роботу КП, штатному розпису, заявам працівника про прийняття на роботу, записам до трудових книжок.
Ознайомлення під підпис з наказами працівників, яких вони стосуються.

Наявність особової картки.
Відповідність записів в особовій картці про прийняття на роботу, переведення, звільнення записам у
трудовій книжці працівника, зробленим на підставі відповідних наказів.
Ознайомлення працівника під підпис із записами в особовій картці про призначення, переведення та
при звільненні.
Наявність особових справ працівників підприємства та їх наповнення документами згідно з відповідними нормативно-правовими актами.
Наявність трудових книжок, відповідність їх кількості чисельності працівників, правильність оформлення трудових книжок та відповідність записів до них трудовому законодавству та іншим документам кадрового діловодства.
Дотримання порядку зберігання трудових книжок, у тому числі звільнених працівників, які ними незатребувані.
Наявність книг, правильність оформлення та ведення їх відповідно до наказу Міністерства статистики
України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27 жовтня 1995 р.
№ 277.

Книга обліку руху
трудових книжок і
вкладишів до них
Книга обліку бланків
трудових книжок і
вкладишів до них
Табелі обліку викорис- Наявність табелів обліку використання робочого часу, їх відповідність типовій формі, затвердженої
тання робочого часу Наказом № 489, а також правильність ведення обліку використання робочого часу на підприємстві.
Графік відпусток
Наявність графіка відпусток та відповідність його оформлення та змісту нормам ст. 79 КЗпП.
Відповідність тривалості відпусток, що надаються, вимогам чинного законодавства про відпустки.
Дозвіл на працевла- Наявність дозволів, якщо на підприємстві працюють іноземні громадяни, які не мають належним чиштування іноземців ном оформлене посвідчення на постійне проживання в Україні.
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Таблиця. Закінчення
Довідки медико-соціальної експертної
комісії (МСЕК) про
встановлення інвалідності на всіх
працевлаштованих
інвалідів
Особисті письмові
заяви працівників
про прийняття на
роботу, переведення,
надання відпустки,
звільнення
Особисті письмові
згоди працівників на
виплату їм заробітної
плати на власний
картковий рахунок
через зазначену установу банку
Листки тимчасової
непрацездатності
Документи з військового обліку
Документи
обов’язкової звітності
з кадрів та статистичної звітності з праці

Стан виконання законодавчо встановленого нормативу чисельності інвалідів, виконання вимог ст. 24
КзпП щодо заборони укладання трудового договору із громадянином, якому запропонована робота,
протипоказана за станом здоров’я згідно з медичним висновком.

Наявність заяв (крім випадків, визначених трудовим законодавством), відповідність назви посади та
структурного підрозділу, зазначених в заяві, штатному розпису підприємства.

Наявність згоди (якщо на підприємстві здійснюється виплата заробітної плати працівникам через визначену установу банку).

Наявність і правильність оформлення листків тимчасової непрацездатності.
ІV. Інші види документації
Правильність здійснення військового обліку, наявність відповідних документів відповідно до законодавства.
Наявність відповідних документів за встановленими формами, своєчасність надання звітності відповідним органам.

 Етап 3: Оформлення результатів аудиту.
За результатами проведення аудиту оформлюється Звіт про його проведення, що є заключним етапом аудиту кадрової документації.
У Звіті описують наступне:
— поточний стан справ у відділі кадрів;
— виявлені проблемні зони і можливі ризики;
— рекомендації для вирішенням знайдених
проблем (помилок) і мінімізації ризиків їх повторного виникнення у майбутньому.
При цьому результати перевірки документів
доцільно оформити на папері у вигляді спеціальної таблиці, яка може мати різний вигляд, оскільки вимоги до форми Звіту з аудиту не унормовані
(Зразок 2).
За результатами аудиту можуть також розроблятися та впроваджуватися певні документи та
процедури (процеси), визначені необхідними
або доцільними у ході кадрового аудиту, або
може відновлюватися загалом чи частково відповідна кадрова документація.
№ 7 (139), 3 квітня 2017

Якщо аудит проводився у випадку зміни начальника відділу кадрів або фахівця з кадрового
діловодства, окрім аудиторського висновку потрібно скласти й акт прийому-передачі справ, в
якому зазначити:
— види документів, які були перевірені;
— документи, в яких було знайдено невідповідності й недоліки.
Наприкінці зауважимо, що аудит кадрової документації — це захід, який не є обов’язковим
для підприємств, на відміну, приміром, від аудиторських перевірок для деяких сфер діяльності
або певних суб’єктів бізнесу. Разом з тим його
періодичне проведення сприятиме покращенню
діяльності підприємства у сфері управління
персоналом, що, у свою чергу, безумовно буде
сприяти і покращенню ефективності загальної
(основної) діяльності підприємства.
Слід також мати на увазі, що хто б не проводив аудит кадрової документації, це у будьякому випадку, тією чи іншою мірою відверне
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Зразок 2
Приклади оформлення результатів аудиту у табличній формі

А)

Перелік необхідних
документів
Штатний розпис
Графік відпусток
Трудові договори

Наявність
Примітка
документа
+
+
+
Трудовий договір від 15.03.2016 р. № 13 з гардеробником Івановим Іваном Івановичем — відсутні відомості (відповідна відмітка) про отримання другого примірника трудового договору
працівником. Потрібно видати другий примірник договору працівникові під підпис у журналі реєстрації трудових договорів.
Положення про оплату
+
У зв’язку зі змінами у трудовому законодавстві в установпраці і преміювання
леному порядку внести відповідні зміни до Положення та
працівників
ознайомити під підпис працівників з новою редакцією Положення.
Положення про захист
—
Розробити та затвердити в установленому порядку.
персональних даних
Журнал обліку трудо+
вих договорів
Особові картки
+
<...>
<...>
<...>
Зауваження
щодо оформлення

Ризики

Рекомендації
щодо виправлення

Письмові пояснення у разі дисциплінарних проступків

Посилання на
нормативноправові акти

Дотримання строків
оформлення

Перелік документів, передбачених трудовим законодавством

Наявність
документа

Б)

ст. 149 КЗпП

+

+

—

—

—

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>
В)
№
з/п
1.

<...>

Посилання на
нормативно-правові
акти
Трудова книжка Іванова В. І., запис № 10, п. 2.14. Інструкції
назва посади «Музичний керівник» не
№ 58;
відповідає КП, штатному розпису та на- КП: код 2455.2
казу про прийняття на роботу
«Керівник музичний»
Опис невідповідності

<...>

увагу працівників підприємства від виконання
їх основних функціональних обов’язків. Тому
важливо стежити, щоб аудит не припиняв основні процеси на підприємстві, а період перевірки
був мінімальним (до того ж, при розтягуванні
цього терміну стан справ у відділі кадрів на мо14

<...>

Рекомендовані
коригувальні дії
Виправити в установленому порядку неправильний запис у трудовій книжці.
<...>

мент початку перевірки до моменту формування звіту за результатами аудиту може суттєво
змінитися).

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань
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Аудит трудових книжок
Згідно зі ст. 48 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудова книжка є
основним документом про трудову діяльність працівника. Тому під час проведення кадрового аудиту, як правило, має бути ретельно перевірено також реальний стан роботи
кадрової служби підприємства, що стосується порядку ведення трудових книжок, і дотримання вимог відповідних нормативно-правових актів. Дізнайтеся, які ж саме нормативні документи слід добре вивчити аудитору для проведення аудиту трудових книжок
та що саме треба перевірити під час його проведення.

Нормативно-правова база
Перш за все зауважимо, що перед проведенням аудиту трудових книжок аудитор повинен добре ознайомитися з вимогами відповідних нормативно-правових актів щодо ведення,
оформлення, зберігання тощо трудових книжок.
Наприклад, у відповідних статтях основного законодавчого акта трудового законодавства, тобто КЗпП (крім згаданої вище ст. 48) йдеться про:
— обов’язок громадянина надати трудову
книжку разом з іншими відповідними документами під час укладання трудового договору
(ст. 24);
— обов’язок роботодавця видати працівнику
у день його звільнення належно оформлену трудову книжку (ст. 47);
— обов’язок роботодавця виплатити працівнику середній заробіток за весь час вимушеного
прогулу у разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця (ст. 235).
Також відповідні питання, що пов’язані з трудовими книжками, розглядаються у:
— постанові Кабінету Міністрів України «Про
трудові книжки працівників» від 27 квітня
1993 року № 301 (далі — Постанова № 301);
— Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженій спільним
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення від 29 липня 1993 р.
№ 58 (далі — Інструкція № 58);
— наказі Міністерства статистики України
«Про затвердження типових форм первинного
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обліку особового складу» від 27 жовтня 1995 р.
№ 277 (далі — Наказ № 277).

Загальний порядок
оформлення трудових книжок
Аудит трудових книжок, як правило, включає перевірку дотримання відповідних вимог
щодо порядку ведення трудових книжок на підприємстві. При цьому цей етап аудиту може
розподілятися на кілька окремих підетапів, що
стосуються окремих питань порядку ведення
трудових книжок. Зокрема, під час аудиту рекомендовано перевірити наступне:
А) Коло працівників, на яких ведуться трудові книжки.
При цьому виявляються можливі окремі працівники, в яких немає трудової книжки, а також
працівники, яким трудові книжки оформлюються
неправомірно.
Згідно зі ст.48 КЗпП трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на
підприємстві або у фізичної особи – підприємця понад п’ять днів.
У той же час трудові книжки не ведуться на
працівників, які працюють за сумісництвом
(вони ведуться за їх основним місцем роботи).
Б) Строки оформлення трудових книжок.
Відповідно до ст. 48 КЗпП трудова книжка
оформлюється не пізніше 5 днів з дня прийняття на роботу працівників, які приймаються
на роботу вперше.
В) Оформлення вкладишів до трудових
книжок.
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Згідно з розділом 3 Інструкції № 58 у випадку
наявності вкладишів до трудових книжок слід
мати на увазі, що вкладиш:
— оформлюється в тому разі, коли у трудовій
книжці заповнені усі сторінки відповідних розділів;
— вшивається у трудову книжку, заповнюється
і ведеться кадровою службою за місцем роботи
працівника у такому ж порядку, що і трудова
книжка;
— без трудової книжки недійсний;
— видається лише нового зразка незалежно
від того, яку трудову книжку має працівник (нового чи раніше встановленого зразків).
Г) Правильність оформлення записів до
трудових книжок.
Згідно з п. 2.4. Інструкції № 58 та деякими іншими записи до трудової книжки мають:
— відповідати тексту наказу, на підставі якого
здійснено відповідний запис;
— вноситися не пізніше тижневого строку
після надання відповідного наказу (розпорядження), а при звільненні — у день звільнення;
— виконуватися акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього
або фіолетового кольорів;
— завірятися печаткою (лише записи про звільнення, а також відомості про нагородження та
заохочення);
— повторюватися в особовій картці працівника, у якій також ставиться підпис працівника
про ознайомлення із записом (працівників територіально відділених підрозділів можуть бути
ознайомленні із записом заочно шляхом направлення їм відповідних повідомлень з наступною відміткою про це в особовій картці;
— виправлятися (у разі виявлення неправильного або неточного запису) лише тим роботодавцем, у якого було зроблено неправильний запис. При цьому неправильні записи не
можна закреслювати, а відповідну інформацію
щодо неправильного запису треба наводити в
окремому записі на підставі відповідного наказу (розпорядження, іншого документа), при
цьому показання свідків не можуть бути підставою для виправлення занесених раніше записів.
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Внесення відомостей
до трудової книжки
У ході цього етапу перевіряється правильність
внесення окремих відомостей до трудової книжки і зокрема рекомендовано перевірити:
А) Правомірність занесення до трудової
книжки окремих видів відомостей.
При цьому слід мати на увазі, що згідно з п. 2.2.
Інструкції № 58 до трудової книжки вносяться
відомості:
— про працівника (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження);
— про роботу, переведення на іншу постійну
роботу, звільнення;
— про нагородження і заохочення — про нагородження державними нагородами України
та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного
законодавства України;
— про відкриття, на які видані дипломи, про
використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим винагороди.
Водночас зверніть увагу, що відомості про
стягнення до трудової книжки не вносяться.
Б) Порядок внесення відомостей про роботу.
Зауважимо, що згідно з п. 2.14. Інструкції
№ 58 до трудової книжки новоприйнятого на
підприємство працівника, перед тим як туди
будуть внесені відомості про його роботу на
цьому підприємстві, перш за все кадровій службі підприємства слід внести відповідний запис окремим рядком з посиланням на дату,
номер та найменування відповідних документів
про періоди таких подій, якщо вони мали місце
до прийняття працівника не це підприємство:
— про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять
службу, не поширюється законодавство про
працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати
звільнення зі служби;
— про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті);
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— про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських
таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, крім випадків, зазначених у
п. 2.16. Інструкції № 58 (тобто крім колишніх
учнів і студентів, які раніше мали трудові книжки і відповідні записи до них були зроблені у відповідних навчальних закладах);
— про час догляду за інвалідом I групи або
дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за
пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду
(п. «є» ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII,
у тому числі за пристарілим, який досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком).
Потім у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства. Під цим заголовком у графі 1
ставиться порядковий номер запису, що вноситься, у графі 2 зазначається дата прийняття
на роботу, а у графі 3 пишеться: «Прийнятий
або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також
роботи, професії або посади і присвоєного розряду відповідно до Класифікатора професій.
При цьому якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис до трудової книжки вноситься на підставі наказу,
виданого за результатами атестації робочих
місць, і має відповідати найменуванню Списків
виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.
Крім того, окремим відповідним записом у
подальшому оформлюються відомості про:
— новий розряд — якщо він наданий працівнику в період роботи;
— роботу за сумісництвом (за бажанням працівника);
— переведення на іншу постійну роботу на
тому ж підприємстві (при його наявності);
— зміну назви підприємства (за наявності),
при цьому у графі 3 трудової книжки робиться
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запис: «Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 проставляється підстава перейменування — наказ
(розпорядження), його дата і номер);
— незарахування відповідних періодів роботи до загального та/або безперервного стажу
роботу або навпаки про зарахування (поновлення) певного стажу (для працівників, що відбувають виправні роботи без позбавлення волі, за
рішенням суду тощо).
В) Порядок занесення відомостей про нагородження і заохочення.
Згідно з п. 2.24., 2.25. Інструкції № 58 відомості про нагороди і заохочення заносяться у
такому порядку:
— у графі 3 відповідного розділу трудової
книжки пишеться у вигляді заголовку назва підприємства;
— нижче у графі 1 зазначається порядковий
номер запису (нумерація, що зростає протягом
усього періоду трудової діяльності працівника);
— у графі 2 ставиться дата нагородження або
заохочення;
— у графі 3 записується, ким нагороджений
або заохочений працівник, за які досягнення і
якою нагородою або заохоченням;
— у графі 4 зазначається, на підставі чого
внесений запис (із посиланням на дату, номер і
найменування документа).
Зауважимо, що під час аудиту трудових книжок, як правило, перевіряються відповідні записи, які були занесені кадровою службою раніше (або мали бути занесені) початку кадрового
аудиту. У той же час, оскільки записи про звільнення працівника здійснюються в останній день
його роботи, тобто у день видачі йому його трудової книжки, перевіряти правильність записів
про звільнення на цьому ж підприємстві практично неможливо. Разом з тим у випадку наявності на підприємстві не отриманих працівником трудових книжок, які мають зберігатися
окремо від книжок працюючих працівників, у
них можна також перевірити і правильність записів про звільнення.
Також, оскільки відомості (записи) про роботу на підприємстві вносяться на підставі відповідних наказів (розпоряджень), то під час аудиту
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трудових книжок основну увагу рекомендовано
приділяти перевірці відповідності цих записів
насамперед текстам наказів. У разі ж виявлення
невідповідності окремих формулювань чинному
законодавству (наприклад, щодо невідповідності
назв посад Класифікатору професій, підстав переведення КЗпП тощо) може відбуватися в основному під час аудиту іншої кадрової документації, наприклад, наказів (розпоряджень) з
кадрових питань (особового складу), штатних
розписів тощо. Це доцільно робити для оптимізації витрат часу на загальний кадровий аудит,
у межах якого може проводитися і аудит трудових книжок. Якщо ж на підприємстві проводиться
аудит лише трудових книжок, то тоді, звичайно,
перевірці відповідності записів у трудових книжках вимогам законодавства про працю слід приділяти більше уваги.
Що стосується неправильних записів (які не
відповідають вимогам певних нормативно-правовим актам) до трудової книжки здійснених
раніше на іншому підприємстві, де раніше працював працівник, то вони мають виправлятися,
як зазначалося вище, на тому «іншому підприємстві». Тобто під час кадрового аудиту на певному
підприємстві доречно перевіряти лише записи,
внесені до трудових книжок, що були здійснені
на цьому ж підприємстві.

Облік і зберігання
трудових книжок
У ході цього етапу перевіряється дотримання
вимог законодавства щодо обліку і зберігання
трудових книжок на підприємстві. Зокрема, рекомендовано перевірити:
А) Ведення Книги обліку руху трудових
книжок.
Згідно з розділом 7 Інструкції № 58, наказу
№ 277 Книга обліку руху трудових книжок і
вкладишів до них ведеться відділом кадрів або
іншим підрозділом підприємства, який здійснює
оформлення прийняття і звільнення працівників. У цій Книзі реєструються:
— усі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні на роботу;
— трудові книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, що видані працівникам
знову.
Книга обліку ведеться за типовою формою
№ П-10, затвердженою Наказом № 277, яка
складається з 13 граф, всі аркуші якої мають
бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
підписом керівника підприємства і печаткою
(Зразок 1).
Б) Дії кадрової служби у випадку звільнення (припинення роботи) працівника.
Зразок 1

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

№
з/п
1

Дата прийому або
заповнення трудової
книжки чи вкладиша
до неї
Число

Місяць

Рік

2

3

4

Прізвище, ім’я
та по батькові
власника трудової
книжки

Посада, професія
працівника, який
здав або на якого
заповнена трудова
книжка чи вкладиш

5

6

Дата і номер
Найменування
документа,
структурного
на підставі
підрозділу
якого прийнято
працівника
7

8
Продовження таблиці

Розписка відповідальної
особи, яка приймала або
заповнювала трудову
книжку чи вкладиш
9

18

Сума, отримана при
Дата і підстава
Серія і номер
виписці трудової
видачі працівнику
трудової книжки чи
книжки чи вкладиша трудової книжки при
вкладиша до неї
до неї
звільненні
10

11

12

Розписка
працівника
в отриманні
трудової книжки
13
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Відповідно до ст. 47 КЗпП, роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Про
одержання трудової книжки у зв’язку із звільненням працівник ставить підпис у особовій
картці та у Книзі обліку.
У випадку відсутності працівника в день
звільнення роботодавець:
— надсилає йому поштове повідомлення із
вказівкою про необхідність отримання трудової
книжки;
— при наявності на це письмової згоди працівника — пересилає йому трудову книжку поштою з доставкою на зазначену працівником
адресу.
У разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під
підпис або надсилається поштою на їх вимогу.
В) Зберігання незатребуваних трудових
книжок.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

У випадку не реагування звільнених працівників на повідомлення про необхідність отримання
їх трудових книжок, останні зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства
окремо від інших трудових книжок працівників,
які перебувають на роботі. Після цього строку не
затребувані трудові книжки (їхні дублікати) зберігаються в архіві підприємства протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна
знищити в установленому порядку.
Г) Облік бланків трудових книжок.
Роботодавець зобов’язаний постійно мати в
наявності необхідну кількість бланків трудових
книжок і вкладишів до них, які зберігаються в
бухгалтерії підприємства і видаються за заявкою у підзвіт особі, відповідальній за ведення
трудових книжок. Облік бланків здійснюється у
Книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, яка ведеться за типовою формою
№ П-9, затвердженою Наказом № 277 (Зразок 2).
Зразок 2

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них
Дата
Число

Місяць

1

2

Надходження
Підстава
Від кого
Кількість
(наймеотримано
трудових
нування
вкладишів Сума
Рік або кому
книжок
документа,
(серія і
відпущено
номер і дата) (серія і
номер)
номер)
3
4
5
6
7
8

Книга обліку має бути пронумерована, прошнурована та скріплена підписом керівника підприємства і печаткою. До Книги обліку бланків
трудових книжок і вкладишів до них вносяться
усі операції, пов’язані з одержанням та витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до
них із зазначенням серії та номера кожного
бланку. Книга ведеться бухгалтерією підприємства.
По закінченні кожного місяця особа, яка відповідає за ведення трудових книжок, подає бухгалтерії звіт про наявність бланків трудових
книжок і вкладишів до них та про суми, що одер№ 7 (139), 3 квітня 2017

Витрачення
Кількість
трудових
вкладишів Сума
книжок
(серія і
(серія і
номер)
номер)
9
10
11

жані за заповнені трудові книжки і вкладиші до
них, з додатком прибуткового ордеру каси підприємства (згідно з п. 6.1. Інструкції № 58 при
виписуванні трудової книжки, або вкладиша до
неї, або дубліката трудової книжки роботодавець стягує з працівника суму її вартості). На
зіпсовані під час заповнення бланки трудових
книжок і вкладишів до них складається акт за
формою П-11, затверджений Наказом № 227.

Любов ГУЩІНА,
консультант
з кадрового діловодства
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Аудит кадрової звітності
та військового обліку
У кадровій службі підприємства, установи, організації (далі — підприємство) оформляється і зберігається великий обсяг різної кадрової документації, тому ретельно перевірити усі її види, особливо на великому підприємстві, протягом обмеженого часу (щоб
не відволікати від виконання безпосередніх посадових обов’язків на тривалий період
окремих найбільш кваліфікованих працівників) дуже важко. Тому доцільно організовувати періодично часткові або вибіркові аудити окремих видів кадрової документації,
у тому числі й кадрової звітності, а також документації з військового обліку, основні вимоги до якої наразі й розглянемо більш детально.

Статистична
та інша звітність з праці
Під час аудиту кадрової звітності слід перевірити правильність складання і своєчасне подання такої звітності за встановленими формами
згідно з відповідними нормативно-правовими
актами. Наведемо відповідну інформацію про
основні форми кадрової звітності.
1. Повідомлення про прийняття працівника на роботу, форма згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) від 17 червня 2015 р. № 413:
1.1. Підстава для складання і подання звітності: ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), постанова КМУ від 17 червня
2015 р. № 413;
1.2. Кому подається: територіальному органу Державної фіскальної служби України за місцем обліку роботодавця як платника єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
1.3. Коли подається: до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором;
1.4. Подається одним з таких способів:
— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та
електронного підпису;
— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
20

— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
2. Звіт із праці за формою № 1-ПВ (місячна):
2.1. Підстава для складання і подання звітності: наказ Державної служби статистики України (далі — Держстат) від 10 червня 2016 р.
№ 90 (далі — Наказ № 90);
2.2. Кому подається: територіальному органу Держстату;
2.3. Коли подається: не пізніше 7-го числа
місяця, наступного за звітним періодом (наприклад, звіт за березень 2017 року має бути подано
не пізніше 7 квітня 2017 р.);
2.4. Ким подається: юридичними особами,
відокремленими підрозділами юридичних осіб
за переліком, визначеним органами державної
статистики.
Форму цього звіту ви можете знайти у вкладці з нормативно-правовими актами № 2 (134)
газети «Консультант Кадровика».
3. Звіт із праці за формою № 1-ПВ (квартальна):
3.1. Підстава для складання і подання звітності: Наказ № 90;
3.2. Кому подається: територіальному органу Держстату;
3.3. Коли подається: не пізніше 7-го числа
місяця, наступного за звітним періодом (наприклад, звіт за перший квартал 2017 року має бути
подано не пізніше 7 квітня 2017 р.);
№ 7 (139), 3 квітня 2017
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3.4. Ким подається: юридичними особами та
їх відокремленими підрозділами за переліком,
визначеним органами державної статистики.
Форму цього звіту ви можете знайти у вкладці з нормативно-правовими актами № 2 (134)
газети «Консультант Кадровика».
4. Звіт про заробітну плату за професіями
окремих працівників за формою № 7-ПВ:
4.1. Підстава для складання і подання звітності: наказ Держстату від 25 серпня 2016 р. № 152;
4.2. Кому подається: територіальному органу Держстату;
4.3. Коли подається: раз на чотири роки (у
2017 році має подаватися за 2016 рік), не пізніше 31 березня;
4.4. Ким подається: юридичними особами
та їх відокремленими підрозділами (але не всіма
підприємствами, а лише тими, які будуть повідомлені Держстатом, оскільки звіт стосується
тільки окремих професій, які й визначаються
Держстатом).
Форму цього звіту ви можете знайти у вкладці з нормативно-правовими актами № 4 (136)
газети «Консультант Кадровика».
5. Звіт про травматизм на виробництві за
формою № 7-тнв (річна):
5.1. Підстава для складання і подання звітності: наказ Держстату від 18 серпня 2014 р. № 242;
5.2. Кому подається: територіальному органу Держстату;
5.3. Коли подається: раз на рік, не пізніше
28 лютого після звітного року;
5.4. Ким подається: юридичними особами.
Від редакції.
Зверніть увагу, що у ст. 1863 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) передбачено відповідальність за порушення порядку подання
або використання даних державних статистичних спостережень: за неподання органам державної статистики
даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному
обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення
належного стану первинного обліку накладається штраф
на громадян у розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг), на посадових
№ 7 (139), 3 квітня 2017

осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності —
від 10 до 15 нмдг. За аналогічне порушення, вчинене
протягом року після накладення адміністративного стягнення, розміри штрафів будуть вищими — від 5 до 10
нмдг та від 15 до 25 нмдг відповідно.
6. Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню:
6.1. Підстава для складання і подання звітності: ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі —
Закон № 5067), наказ Міністерства соціальної
політики України (далі — Мінсоцполітики) від
16 травня 2013 р. № 271;
6.2. Кому подається: територіальному органу Державної служби зайнятості у районі, місті,
районі в місті незалежно від місцезнаходження
підприємства;
6.3. Коли подається: раз на рік, не пізніше
1 лютого після звітного року;
6.4. Ким подається: підприємствами (незалежно від форми власності) із середньообліковою чисельністю штатних працівників за рік понад 20 осіб.
7. Інформація про попит на робочу силу
(вакансії) за формою № 3-ПН:
7.1. Підстава для складання і подання звітності: наказ Мінсоцполітики від 31 травня 2013 р.
№ 316;
7.2. Кому подається: районним, міським,
районним у містах і міськрайонним центрам
зайнятості;
7.3. Коли подається: не пізніше ніж через 3 робочі дні з дати відкриття вакансії (датою відкриття
вакансії є наступний день після створення робочого
місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або
дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником);
7.4. Ким подається: юридичними особами та
фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю (за наявності вакансії).
Роботодавець самостійно визначає вид цієї
звітності — первинна або уточнювальна. Первинна звітність подається з метою інформування
про наявність попиту на робочу силу (вакансії) —
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у випадку, коли на підприємстві є вакансії, але
роботодавець планує їх укомплектувати самостійно, а уточнювальна заповнюється у разі згоди роботодавця на укомплектування вакансій
за сприяння центру зайнятості та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента
тощо (при цьому не можуть бути змінені дані
щодо кількості вакансій та назви професії чи
посади).
8. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в
організації виробництва і праці за формою
№ 4-ПН:
8.1. Підстава для складання і подання звітності: наказ Мінсоцполітики від 31 травня 2013 р.
№ 317 (далі — Наказ № 317);
8.2. Кому подається: територіальному органу служби зайнятості за місцем реєстрації платника єдиного внеску;
8.3. Коли подається: не пізніше ніж за два
місяці до вивільнення;
8.4. Ким подається: підприємствами (незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання) у разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку зі змінами
в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням,
скороченням чисельності або штату працівників.

У разі неподання або порушення роботодавцем
установленого порядку подання інформації про заплановане масове вивільнення працівників у
зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці
за формою № 4-ПН з підприємства стягується
штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення
порушення (ч. 6 ст. 53 Закону № 5067).
Згідно зі ст. 48 Закону № 5067 масове вивільнення працівників — це одноразове або протягом:
— одного місяця — вивільнення 10 і більше
працівників на підприємстві з чисельністю від
20 до 100 працівників; вивільнення 10 і більше
22

відсотків працівників на підприємстві з чисельністю від 101 до 300 працівників;
— трьох місяців — вивільнення 20 і більше
відсотків працівників на підприємстві незалежно від чисельності працівників.
9. Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання,
що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, за формою № 1-ПА (річна):
9.1. Підстава для складання і подання звітності:наказ Мінсоцполітики від 7 серпня 2015 р. № 815;
9.2. Кому подається: районним, міським,
міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості;
9.3. Коли подається: раз на рік, не пізніше
15 січня після звітного року;
9.4. Ким подається: юридичними особами
та фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для
подальшого виконання ними роботи в Україні в
інших роботодавців.

У разі неподання або порушення порядку подання
суб’єктом господарювання, який надає послуги з
посередництва у працевлаштуванні, відомостей
про працевлаштованих ним осіб (звіт за формою
№ 1-ПА), з нього стягується штраф у двократному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої
на момент виявлення порушення (ч. 4 ст. 53 Закону
№ 5067).
10. Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ:
10.1. Підстава для складання і подання звітності: наказ Міністерства праці та соціальної
політики України від 10 лютого 2007 р. № 42;
10.2. Кому подається: відділенню Фонду соціального захисту інвалідів за місцем реєстрації;
10.3. Коли подається: раз на рік, не пізніше
1 березня після звітного року;
10.4. Ким подається: підприємствами (у т. ч.
підприємства громадських організацій інвалідів), фізичні особи, які використовують найману працю із середньообліковою чисельністю
штатних працівників за рік — 8 і більше осіб.
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Від редакції.
Зверніть увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 1881 КУпАП
неподання звіту за формою № 10-ПІ тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 20 нмдг.

Звітність та інша документація
з військового обліку
Звітність з військового обліку подається відповідно до Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня
1992 р. № 2232-ХІІ, Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (містить 29 додатків, серед них
і Правила військового обліку призовників і
військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921 (далі —
Порядок № 921), Порядку бронювання військовозобов’язаних, затвердженого постановою
КМУ від 4 лютого 2015 р. № 45, яка має гриф
обмеження доступу «Для службового користування» (далі — Порядок № 45).
1. Списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (за формою, наведеною у Додатку 3 до Порядку № 921):
1.1. Підстава для складання і подання звітності: п. 37 Порядку № 921;
1.2. Кому подається: районним (міським)
військовим комісаріатам;
1.3. Коли подається: щороку до 1 грудня;
1.4. Ким подається: державними органами,
підприємствами.
Такі списки складається в алфавітному порядку й до них включаються всі юнаки, яким у рік
приписки виповнюється 17 років.
2. Повідомлення про зміну облікових даних (за формою, наведеною у Додатку 2 до
Порядку № 921):

2.1. Підстава для складання і подання звітності: п. 37 Порядку № 921;
2.2. Кому подається: районним (міським)
військовим комісаріатам;
2.3. Коли подається: щомісяця до 5 числа
стосовно призовників і військовозобов’язаних,
у яких відбулися зміни щодо їх сімейного стану,
місця проживання (перебування), освіти, місця
роботи і посади;
2.4. Ким подається: державними органами,
підприємствами.
Зверніть увагу, що особа, відповідальна за військовий облік, має не лише повідомляти військові комісаріати про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, а й вносити
відомості щодо зміни їх сімейного стану, місця
проживання (перебування), освіти тощо до особовихкартокпризовниківівійськовозобов’язаних
у п’ятиденний строк з дня подання відповідних
документів.
3. Повідомлення про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу):
3.1. Підстава для складання і подання звітності: п. 37 Порядку № 921;
3.2. Кому подається: районним (міським)
військовим комісаріатам;
3.3. Коли подається: у семиденний строк
стосовно призовників і військовозобов’язаних,
прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених
з роботи (відрахованих з навчального закладу);
3.4. Ким подається: державними органами,
підприємствами.
Форма такого повідомлення наразі нормативно не встановлена, тому повідомлення складають у довільній формі (див. Зразок 1).
Зразок 1

Військовому комісарові
Дніпровського РВК
м. Києва
підполковнику Рудькову І. О.
Повідомляємо, що Іванчушина Максима Петровича, призовника, прийнято на роботу кур’єром з
3 квітня 2017 р. (наказ від 31 березня 2017 р. № 104-п).
Директор
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Волошенко

К. І. Волошенко
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4. Звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з
переліком посад і професій (за формою, наведеною у Додатку 4 Порядку № 45):
4.1. Підстава для складання і подання звітності: ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р.
№ 3543-XII (далі — Закон № 3543), Порядок № 45.
4.2. Кому подається: районним (міським)
військовим комісаріатам.
4.3. Коли подається: раз на рік, станом на
1 січня.
4.4. Ким подається: органами державної
влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, яким встановлено мобілізаційні завдання
(замовлення).

ві органи виконавчої влади організовують бронювання
військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час).
Після отримання Порядку бронювання підприємство приступає до оформлення документів щодо бронювання працівників – військовозобов’язаних, які будуть
необхідні для виконання мобілізаційного завдання (замовлення). Зверніть увагу, що відстрочки від призову
військовозобов’язаним надають на підставі переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають
бронюванню на період мобілізації та на воєнний час —
тобто бронюванню підлягає не будь-який працівник підприємства, а тільки той, посада якого є в переліках посад
і професій, які отримає підприємство.
Форму звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком посад і професій, наведено у Зразку 2.

Від редакції.
Мобілізаційні завдання (замовлення) — це окремі
вимоги мобілізаційного плану щодо номенклатури, обсягів виробництва необхідної продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також
затверджені в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційної підготовки, які доводяться для виконання до центральних і місцевих органів виконавчої
влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. До підприємств, що залучаються до виконання
мобілізаційних завдань (замовлень), мобілізаційні завдання (замовлення) доводяться на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і
договорів (контрактів), що укладаються в порядку, передбаченому законодавством (ст. 1 Закону № 3543).
Таким чином, якщо підприємство виконує мобілізаційне завдання, то воно, згідно зі ст. 25 Закону № 3543,
зобов’язане проводити бронювання. Але оскільки, як вже
було зазначено, наразі бронювання військовозобов’язаних здійснюється відповідно до Порядку № 45, доступ до
якого обмежений (гриф «Для службового користування»), то підприємствам, на яких має проводитися бронювання працівників, перш за все необхідно отримати сам
Порядок № 45. Для цього слід звернутися до вищої за
підпорядкуванням інстанції або до органів місцевого самоврядування, від яких підприємство отримало мобілізаційне завдання (підставою для такого звернення буде
ст. 17 Закону № 3543, відповідно до абзацу 17 якої місце-

Далі розглянемо іншу документацію з військового обліку. Так, згідно з п. 38. Порядку № 921
персональний облік призовників і військовозобов’язаних ведеться:
— на підприємствах згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка
працівника», затвердженою спільним наказом
Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р.
№ 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік;
— з числа державних службовців у центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших
державних органах — згідно з формою первинного обліку «Особова картка державного службовця», затвердженою наказом Національного
агентства України з питань державної служби
від 5 серпня 2016 р. № 156, у п. 14 якої зазначаються відомості про військовий облік.
Згідно з п. 37 Порядку № 921 підприємства
зобов’язані періодично звіряти особові картки
призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях
про приписку до призовних дільниць, а також не
рідше одного разу на рік проводити звіряння
особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку.
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Порядковий номер
9

7
8

1
2
3
4
5
6

Б

Чисельність працюючих

(військове звання)

_______________________________

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

__________________________

від 45
до 60

Примітка

________________________________

_________________

від 40
до 45

* Під час заповнення графи А зазначаються професійні назви робіт, які наведені в Національному класифікаторі України «Класифікатор професій»

ПОГОДЖЕНО
Військовий комісар ______________________________

_____ ___________ 20____ р.

(найменування посади керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації)

від 35
до 40

_____________

до 35

Кількість військовозобов’язаних, які заброньовані
згідно з переліками посад і професій
у тому числі
рядового, сержантського і старшинського складу у віці
(років)
усього

__________________________________________________________________________________________

А
Керівники
Професіонали
Фахівці
Технічні службовці
Працівники сфери торгівлі та послуг
Кваліфіковані робітники сільського та
лісового господарства,риборозведення
та рибальства
Кваліфіковані робітники з інструментом
Робітники з обслуговування, експлуатації
та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
Найпростіші професії
Усього (сума рядків
№ 1+2+3+4+5+6+7+8+9)

усього

офіцерського
складу

Професійна назва робіт*
сержантського
і старшинського
складу

Чисельність працюючих
військовозобов’язаних
у тому числі
офіцерського
складу

(назва суб’єктів господарювання)

Чисельність незаброньованих
військовозобов’язаних, які
не мають мобілізаційних
розпоряджень

ЗВІТ
про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком
посад і професій, станом на 1 січня 20___р. _______________________________________________________________________

рядового складу

Зразок 2
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Також на підприємстві має вестися і зберігатися журнал обліку результатів перевірок стану
військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з
даними районних (міських) військових комісаріатів.
Крім зазначеної звітності, чинним законодавством передбачена й різна інша документація з
військового обліку на підприємстві, більш детально про види якої можна дізнатися з Додатку
27 до Порядку № 921 «Питання, які підлягають
перевірці з організації та ведення військового
обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку». Зокрема, варто перевірити наявність (за необхідності) та правильність
ведення на підприємстві такої документації:
— накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та
їх посадові інструкції;
— штатний розпис (наприклад, для виявлення правильності призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку);
— накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних (для перевірки правильності внесення
відповідної інформації до відповідних документів з військового обліку);
— картотеку особових карток працівників;
— документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом;
— переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.
Згідно з п. 10 Порядку № 921, кількість на
підприємстві осіб, відповідальних за військовий облік, визначається з урахуванням кількості призовників і військовозобов’язаних,
які перебувають на військовому обліку (станом на 1 січня поточного року):
— від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;
— від 2000 до 4000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи;
— від 4000 до 7000 призовників і військовозобов’язаних — три особи, а на кожні наступні
3000 призовників і військовозобов’язаних — по
одній особі додатково.
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Назва посади відповідного працівника згідно
з Національним класифікатором України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) — «Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних» (код КП — 3439).
При наявності на підприємстві двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ — військово-обліковий підрозділ (відділ,
сектор, групу тощо). При цьому посадові оклади
працівників цих підрозділів установлюються на
рівні посадових окладів працівників кадрового
підрозділу.
Назви посад керівників зазначених підрозділів визначаються згідно з КП на основі узагальнених професійних назв робіт відповідних керівників з врахуванням доречних сфер діяльності,
які можна розширювати (уточнювати) згідно з
Приміткою 2 Додатку В до КП (при цьому коди КП
зберігаються від узагальненої назви), наприклад:
«Ке«Керівник групи обліку» (код КП — 1232)
рівник групи обліку військовозобов’язаних»
(код КП — 1232).
За наявності на військовому обліку на підприємстві менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення
військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби
управління персоналом (відповідні обов’язки
мають бути відображені у Положенні про кадровий підрозділ та посадових інструкціях відповідних працівників), якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу
(крім державних службовців).
При призначені, переміщенні і звільненні
осіб, відповідальних за ведення військового обліку підприємства мають інформувати у семиденний строк відповідні районні (міські) військові комісаріати.

Володимир НАВРОЦЬКИЙ,
експерт
з кадрового діловодства
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Аудит документації
у сфері охорони праці
Питання охорони праці є складовою законодавства України про працю, у зв’язку з чим
цьому питанню у Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) присвячено окрему
главу XI «Охорона праці», також окремі норми щодо охорони праці містяться і в деяких
інших статтях КЗпП. Разом з цим за стан справ щодо охорони праці на окремому
підприємстві, установі, організації (далі — підприємство), як правило, відповідає не відділ кадрів, а окрема служба охорони праці. У той же час ці два структурні підрозділи
підприємства мають працювати у тісній взаємодії, адже багато кадрових процедур, які
документально оформлює відділ кадрів, безпосередньо пов’язані з відповідними процедурами у сфері охорони праці — наприклад, проведення вступних інструктажів з
охорони праці у процесі оформлення прийняття працівника на роботу та допуску його до
роботи, організація навчання з охорони праці тощо. У зв’язку із зазначеним на підприємстві варто проводити не окремий кадровий аудит та/чи аудит з охорони праці, а так званий
«комбінований аудит», яким відповідно до Вступу до ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови
щодо здійснення аудитів систем управління» є аудит, коли кілька систем управління різних типів перевіряють документацію разом (наприклад, система управління кадровою
діяльністю та система управління охороною праці). З’ясуйте, які ж саме документи та
процедури і чому слід перевірити під час аудиту документації з охорони праці.

Правові підстави
Правовою основою для оформлення документації з охорони праці на підприємстві є низка
законодавчих та інших нормативно-правових
актів, зокрема:
— КЗпП;
— Закон України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон
№ 2694);
— Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці (далі —
Держнаглядохоронпраці) від 15 листопада 2004 р.
№ 255 (далі — Типове положення № 255);
— Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення № 15);
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— Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. № 9 (далі — Положення № 9);
— Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 22 лютого 2008 р.
№ 35 (далі — Рекомендації № 35);
— Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від
1 серпня 1992 р. № 442 (далі — Порядок № 442);
— Методичні рекомендації для проведення
атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41 (далі — Методичні
рекомендації № 41);
27

ОХОРОНА ПРАЦІ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

— Порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затверджений
наказом Міністерства охорони здоров’я України
(далі — МОН) від 21 травня 2007 р. № 246 (далі —
Порядок № 246).
Крім того, в окремих видах економічної
діяльності або для окремих виробництв прийняті нормативно-правові акти галузевого характеру, які конкретизують і деталізують окремі питання з охорони праці у відповідних галузях, у
т. ч. і порядок проведення відповідних процедур
при прийнятті на роботу (наприклад, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах,
установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України,
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 р. № 304.)

Створення служби охорони праці
Для вирішення відповідних питань з охорони
праці перш за все, згідно зі ст. 15 Закону № 2694,
на кожному підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типо-

вого положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони праці. На підприємстві з кількістю
працюючих менше 50 осіб функції служби
охорони праці можуть виконувати в порядку
сумісництва особи, які мають відповідну підготовку, а з кількістю працюючих менше 20
осіб для виконання функцій служби охорони
праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну
підготовку.
Основні документи, що пов’язані зі створенням та діяльністю на підприємстві служби охорони праці, а також відповідні процедури (дії,
заходи), які можуть бути перевірені під час відповідного аудиту, наведено у Таблиці 1. При
цьому тут і далі наводяться лише документи,
які можуть тією чи іншою мірою мати відношення до відділу кадрів або служби з управління персоналом (що стосуються працівників
підприємства), і не згадуються документи з
охорони праці, що стосуються суто технічних
питань експлуатації відповідного обладнання,
устаткування тощо.
Таблиця 1

Документи та процедури, що пов’язані зі створенням та діяльністю на підприємстві служби охорони праці
Нормативно-правовий акт
ст. 15 Закону № 2694,
пункти 1.1., 1.4. Типового положення № 255
п. 1.2. Типового положення № 255
ст. 13 Закону № 2694,
п. 1.3. Рекомендацій № 35
ст. 13 Закону № 2694,
п. 6 Загальних положень розділу
1 випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (далі — ДКХП), затвердженого наказом Міністерства праці
і соціальної політики України від
29 грудня 2004 р. № 336
п. 1.5. Типового положення № 255,
Національний класифікатор України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій», розділ 1 випуску 1 ДКХП
п. 1.6. Типового положення № 255
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Документ, процедура
Наказ про створення служби охорони праці
Положення про службу охорони праці
Положення про систему управління охороною праці
Посадові інструкції для працівників служби охорони праці

Відповідність Класифікатору професій назв посад працівників служби охорони праці у
штатному розписі та кваліфікаційних вимог в їх посадових інструкцій розділу 1 випуску 1
ДКХП
Документи, що підтверджують навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці під час прийняття на роботу та періодично один раз на
три роки
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Таблиця 1. Закінчення
ст. 13 Закону № 2694,
п. 3.11. Типового положення № 255
п. 5.2. Типового положення № 255
п. 3.14. Типового положення № 255
ст. 15 Закону № 2694,
п. 4 Типового положення № 255
п. 3.2. Типового положення № 255
п. 5.1. Типового положення № 255
п. 5.5. Типового положення № 255
п. 3.8. Типового положення № 255
п. 4.3. Положення № 9
ст. 13 Закону № 2694,
пп. 4.3.2., п. 5.5. Положення № 9
п. 5.1. Положення № 9
п. 5.3. Положення № 9
пункти 2.1. – 2.9. Положення № 9
ст. 161 КЗпП,
ст. 20 Закону № 2694
ст. 13 Закону № 2694,
п.1 Порядку № 442,
Методичні рекомендації № 41
ст. 5 Закону № 2694,
п. 3.2. Порядку № 246

Документи, що підтверджують забезпечення працівників підприємства нормативноправовими актами з охорони праці
Наявність робочих місць працівників служби охорони праці, що відповідають встановленим вимогам
Здійснення контролю службою охорони праці за виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці
Приписи працівників служби охорони праці
Проекти наказів з питань охорони праці
План роботи та графік обстежень служби охорони праці
Відсутність у Положенні про службу охорони праці, у посадових інструкціях працівників функцій, не передбачених Законом № 2694 та Типовим положенням № 255
Затверджений перелік професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені
інструкції з охорони праці, наявність таких інструкцій
Наказ про затвердження Переліку інструкцій з охорони праці, які повинні діяти на підприємстві та сам Перелік, наказ про введення в дію інструкцій з охорони праці
Інструкції з охорони праці для працівників усіх професій і видів робіт
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці
Відповідність змісту інструкцій з охорони праці вимогам Положення № 9
План заходів з охорони праці (у колективному договорі)
Документи, що підтверджують проведення у встановленому порядку атестації робочих
місць за умовами праці, дотримання періодичності її проведення
Інформування працівника під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі
наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору

Медичні огляди
Згідно зі ст. 169 КЗпП і ст. 17 Закону № 2694
у випадку прийняття на роботу працівників,
які у подальшому будуть зайнятті на важких
роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, роботах, де є потреба у
професійному доборі тощо, роботодавець зобов’язаний забезпечити фінансування за свої

кошти та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу), а також
періодичних (протягом трудової діяльності)
медичних оглядів відповідних працівників. У
ході організації та проведення зазначених
оглядів мають оформлюватися і відповідні документи та виконуватися процедури, які зазначені у Таблиці 2.
Таблиця 2

Документи та процедури, що стосуються проведення обов’язкових медичних оглядів
Нормативно-правовий акт
ст. 17 Закону № 2694,
пункти 1.3., 2.5. Порядку № 246
п. 3.5. Порядку № 246
п. 2.3. Порядку № 246
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Документ, процедура
Документи, що підтверджують проведення попереднього (під час прийняття на роботу)
та періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів для працівників відповідних категорій
Документ, що підтверджує призначення відповідальної особи за організацію медогляду
Наявність на підприємстві списку працівників, які підлягають періодичним медичним
оглядам, документи що підтверджують направлення у встановленому порядку його
окремих примірників до відповідних організацій
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Таблиця 2. Закінчення
п. 2.4. Порядку № 246

Договір з лікувально-профілактичним закладом для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників, документи що підтверджують направлення на
обов’язковий попередній медичний огляд працівника
Періодичність проведення медичних оглядів не може бути рідше одного разу на 2 роки
Медичні довідки працівників про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за встановленою формою
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників
Документи, що підтверджують проведення оздоровчих заходів відповідно до Заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників та усунення
причин, що призводять до професійних захворювань (отруєнь)
Документація з передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів

п. 2.7. Порядку № 246
п. 2.16. Порядку № 246
п. 2.17. Порядку № 246
п. 3.7. Порядку № 246

пункти 1.4., 4.1. Положення про
медичний огляд кандидатів у водії
та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом МОН та Міністерства внутрішніх справ України
від 31 січня 2013 р. № 65/80 (далі —
Положення № 65/80),
п. 2.4. розділу I Правил охорони праці на автомобільному
транспорті,затверджених наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій
України від 9 липня 2012 р. № 964
(далі — Правила № 964)
п. 4.6. Положення № 65/80
Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв
п. 1.12. розділу XIII Правил № 964
Призначення особи, відповідальної за випуск автомобіля на лінію

Інструктажі з питань охорони праці
Відповідно до вимог законодавства про працю та охорону праці з працівниками, яких приймають на роботу, мають проводитися вступні
інструктажі, а також у процесі їхньої роботи на
підприємстві інші інструктажі з питань охорони
праці. Крім того, після проходження первинного
інструктажу новоприйняті на підприємство

працівники згідно з п. 7.1. Типового положення
№ 15 до початку самостійної роботи повинні під
керівництвом досвідчених працівників пройти
стажування або дублювання. Відповідні процедури, а також документи, які оформлюються у
зв’язку із проведенням та організацією певних
інструктажів з охорони праці, а також стажування (дублювання) наведені у Таблиці 3.

Документи та процедури, що стосуються проведення інструктажів
з охорони праці, стажування (дублювання)
Нормативно-правовий акт
ст. 18 Закону № 2694,
п. 6.3. Типового положення № 15
п.6.10. Типового положення № 15

Таблиця 3

Документ, процедура
Програма проведення вступного інструктажу з охорони праці, наказ про затвердження
програми вступного інструктажу, Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (сторінки
журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою)

п. 6.11. Типового положення № 15

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу

п. 7.9. Типового положення № 15

Накази (розпорядження про допуск до самостійної роботи)

п. 7.1. Типового положення № 15

Документи, що підтверджують проходження стажування або дублювання новоприйнятими на підприємство працівниками (для тих, що будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки)
Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання)

п. 7.4. Типового положення №15
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Таблиця 3. Закінчення
п. 7.4. Типового положення №15

п. 7.6. Типового положення № 15

Якщо певний працівник не проходив стажування (дублювання), має бути наказ про
його звільнення у відповідних випадках (якщо має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер
роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються) від проходження стажування (дублювання)
Затверджена Програма стажування (дублювання) для конкретної професії

пункти 7.3., 7.9. Типового положення № 15

Наказ (розпорядження) роботодавця про допуск до стажування і допуск до самостійної роботи, запис у журналі реєстрації інструктажів про допуск до самостійної роботи

Навчання з охорони праці
та перевірка знань
Із питаннями навчання з охорони праці, повинні бути обізнані усі кадровики, адже, як правило, при прийнятті на роботу нових працівників мають враховуватися і Положення про
навчання з питань охорони праці на конкретному підприємстві, які відповідно до п. 3.2. Типового положення № 15 мають затверджуватися
на всіх підприємствах. Згідно з п. 3.3. Типового
положення № 15, організацію навчання та пере-

вірки знань з питань охорони праці працівників
на підприємстві здійснюють працівники відділу
кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем
доручена організація цієї роботи. Зрозуміло, що
після завершення відповідного навчання слід і
перевірити знання, отриманні працівниками.
Відповідні процедури, а також документи, які
оформлюються у зв’язку із організацією навчання з охорони праці та перевірки отриманих
знань зазначені у Таблиці 4.
Таблиця 4

Документи та процедури, що стосуються навчання з охорони праці та перевірки знань
Нормативно-правовий акт
ст. 18 Закону № 2694,
п. 3.1. Типове положення № 15
п. 3.2. Типового положення № 15
п. 3.2. Типового положення № 15

Документ, процедура
Навчання з питань охорони праці та система інструктажів

Положення про навчання з питань охорони праці
План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, докази
ознайомлення працівників з ним
п. 3.3. Типового положення № 15
Документи (обов’язки у посадових інструкціях, накази про призначення відповідальних
осіб), що підтверджують наявність на підприємстві працівників, яким доручено організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під
час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві
п. 3.10. Типового положення № 15 Наявність комісії з перевірки знань з питань охорони праці, наказ керівника, яким затверджується склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці
п. 3.11. Типового положення № 15 Документи, що підтверджують навчання з питань охорони праці членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці
п. 3.12. Типового положення № 15 Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників
п. 3.13. Типового положення № 15 Екзаменаційні білети для перевірки знань з охорони праці працівників
п. 3.14. Типового положення № 15, Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за встановленою
Перелік робіт підвищеної небезпе- формою, посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (для тих, хто виконує
ки, затверджений наказом Держна- роботи підвищеної небезпеки), перелік основних нормативно-правових актів з охорони
глядохоронпраці від 26 січня 2005 р. праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник прой№ 15 (далі — Перелік № 15),
шов перевірку знань в протоколі та посвідченні
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений
наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23 вересня 1994 р.
№ 263/121
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Таблиця 4. Закінчення
п. 3.17. Типового положення № 15
п. 5.1. Типового положення № 15
п. 4.1. Типового положення. № 15,
Перелік № 15

Допуск до роботи працівників, у тому числі посадових осіб
Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань
охорони праці під час прийняття на роботу і періодично,
Типовий тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб
Щорічне проведення спеціального навчання та перевірка знань з питань охорони праці
посадових осіб та працівників, зазначених у Переліку

Інші питання з охорони праці
Зауважимо, що крім зазначених процедур і
документів з охорони праці на підприємстві також можуть здійснюватися й інші процедури з
оформлення відповідної документації, напри-

клад, щодо розслідування та обліку нещасних
випадків на підприємстві, забезпечення працівників, засобами індивідуального захисту, особливостей роботи на деяких видах обладнання
тощо, основні з яких наведені у Таблиці 5.

Документи та процедури, що стосуються деяких інших питань охорони праці
Нормативно-правовий акт
ст. 23 Закону № 2694,
п. 52 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженого постановою КМУ від 30 листопада 2011 р.
№ 1232 (далі — Порядок № 1232)
п.18 Порядку № 1232
пункти 17, 19 Порядку № 1232
п. 92 Порядку № 1232
ст. 8 Закон № 2694,
ст. 163 КЗпП,
пункти 1.2., 1.4. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом
Держгірпромнагляду від 24 березня 2008 р. № 53 (далі — Положення № 53)
п. 1.9. Положення № 53

п. 3.6. Положення № 53

п. 4.2. Положення № 53

пункти 4.7., 4.10. Положення № 53
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Таблиця 5

Документ, процедура
Інформування працівників, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд) та інші відповідні організації про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних
захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для
забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог (відповідні накази, акти форми Н-5, Н-2 тощо)
Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
на виробництві
Акти форми Н-5, Н-1, Н-2
Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)
Документи, що підтверджують забезпечення працівників відповідних категорій засобами індивідуального захисту

Інструкції з експлуатації засобів індивідуального захисту (їх вимоги мають бути включені у відповідні розділи
обов’язкових для виконання працівниками документів (інструкції з охорони праці, технологічні регламенти тощо))
Документи про створення і роботу Комісії (з представників
адміністрації, профспілкової організації
підприємства) з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ)
Відповідність спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту, що видаються працівникам, характеру й умовам їхнього застосування та захисту
від існуючих небезпек, а також їх відповідність працівнику за
розміром і зростом
Документація з обліку і контролю за видачею у встановлені
строки засобів індивідуального захисту працівникам, особисті
картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
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Таблиця 5. Закінчення
п. 5.1. Положення № 53

Допуск до роботи працівників з відповідними засобами індивідуального захисту, встановлених Нормами безплатної видачі засобів індивідуального захисту, у відповідному стані
п. 3.1. Положення № 53,
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
п. 6.1. Правил вибору та застосування засобів індивідуально- на засоби індивідуального захисту, Сертифікат відповідності
го захисту органів дихання, затверджених наказом Держгірп- чи свідоцтво про визнання відповідності засобів індивідуальромнагляду від 28 грудня 2007 р. № 331
ного захисту
п. 1.12. Правил охорони праці під час виконання робіт на ви- Документи про призначення працівників, відповідальних за
соті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від
організацію і безпечне виконання робіт на висоті
27 березня 2007 р. № 62
п. 7.4.1. Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідій- Документи про призначення відповідних категорій відпомальних кранів», затвердженого наказом Держгірпромнагля- відальних працівників (за здійснення відомчого нагляду за
ду від 18 червня 2007 р. № 132
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів тощо, за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів і машин, за безпечне проведення робіт),
обслуговуючого і ремонтного персоналу вантажопідіймальних кранів і машин
п. 6.4.2. Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, Документи про призначення працівника, відповідального за
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
утримання підйомників у справному стані, працівника, відповід 8 грудня 2003 р.№ 232
відального за безпечне проведення робіт підйомниками тощо
п. 7.4.1. Правил будови і безпечної експлуатації навантажуДокументи про призначення працівників, відповідальних за
вачів, затверджених наказом Державного комітету України з технічний стан навантажувачів, за безпечне проведення робіт
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
навантажувачами
від 31 грудня 2008 р. № 308
п. 1.3.1. Правил безпечної експлуатації електроустановок спо- Документи про призначення відповідального за справний
живачів, затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства
від 9 січня 1998 р. № 4

практично неможливо. Тому у випадку проведення аудиту з охорони праці у якійсь специфічній сфері, відповідним працівникам, що задіяні
у проведенні аудиту, слід додатково вивчити і
деякі інші нормативні документи сфери охорони праці, які стосуються цих специфічних сфер і
не були згадані у даній статті.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ,
фахівець з трудового права

РЕКЛАМА

Зауважимо, що чинним законодавством у
сфері праці та охорони праці передбачені й інші
(крім розглянутих) процедури, які б мінімізували відповідні ризики для здоров’я працівника, а
також певні ризики і для самого підприємства у
випадку недотримання працівником певних
вимог з охорони праці, які можуть призвести до
відповідних аварій, техногенних катастроф, пожеж тощо на підприємстві. Разом з тим розглянути детально усі з них у межах однієї статті
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Соціальний аудит: що це та навіщо
У сучасній ринковій економіці неможливе нормальне функціонування підприємств без
розвиненої системи соціального партнерства, оскільки саме людський чинник (або іншими словами — соціально-трудові відносини) забезпечує ефективність діяльності
підприємства. Одним же з основних інструментів регулювання стану соціально-трудових
відносин є так званий «соціальний аудит». Тож з’ясуємо, що він собою являє, яким може
бути та взагалі для чого він потрібен.

Мета та зміст соціального аудиту
Якщо підприємство здійснює свою діяльність
винятково у межах України та є відносно невеликим за своїми розмірами, воно може і не стикатися із питаннями соціального аудиту. Але
при виході на міжнародні ринки українські підприємства часто зустрічаються з вимогами ведення бізнесу відповідно до загальноприйнятих
принципів соціальної відповідальності з боку
іноземних ділових партнерів, насамперед з високою діловою репутацією на ринку та з економічно розвинутих і соціально орієнтованих країн.
При цьому часто керівництво українських підприємств чітко не усвідомлює, що собою представляє поняття «соціальна корпоративна відповідальність», і навіщо потрібен такий її елемент, як «соціальний аудит».
Практика застосування соціального аудиту в
економічно розвинутих та соціально орієнтованих країнах світу почала формуватися у 80-х роках минулого сторіччя і була обумовлена наступними чинниками:
— бажанням запобігти соціальній напруженості та соціальним конфліктам на різних рівнях;
— формуванням правової бази соціального
аудиту як на національному, так і на міжнародному рівні;
— намаганням великих підприємств сформувати позитивний імідж за кордоном.
У правовій сфері поняття «соціальний аудит»
можна певною мірою віднести до об’єктів правового регулювання, які входять до сфери захисту прав і свобод людини, оскільки однією з основних цілей аудиту є сприяння у запобіганні
соціальних конфліктів, які, в першу чергу, відбу34

ваються через порушення соціальних прав громадян. Разом з тим в Україні на цей час відсутнє
загальновизнане або унормоване на законодавчому рівні визначення поняття «соціальний
аудит». Тому у відповідній літературі та на практиці можна зустріти різні визначення соціального аудиту, наприклад:
— метод регулювання соціальних відносин у
системі соціального партнерства, покликаний
виявити і визначити стан соціального середовища, у тому числі: реальні загрози і потенційні
ризики загострення соціальних відносин, порушення правових норм українського і міжнародного законодавства у сфері соціальних відносин,
невідповідність соціальної ситуації міжнародним стандартам і етичним нормам;
— специфічна форма аналізу, перевірки і ревізії умов соціального середовища роботодавця з
метою виявлення чинників соціальних ризиків і
вироблення пропозицій щодо їх зниження.
Соціальний аудит у широкому розумінні фактично означає контроль з боку суспільства за
здійсненням соціальних функцій держави. У випадку окремого підприємства соціальний аудит
найчастіше пов’язаний з вимогами його трудового колективу до роботодавця щодо надання
певних соціальних гарантій, які зі свого боку
колектив зобов’язується «компенсувати» роботодавцеві результатами своєї праці відповідно
до очікувань роботодавця щодо продуктивності,
результативності та якості праці.
Об’єктом соціального аудиту на підприємстві є соціально-трудові відносини, що склалися
на підприємстві, в контексті розробки, ухвалення і реалізації відповідних колективних угод і
договорів.
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Предметом соціального аудиту на підприємстві є достовірна і об’єктивна інформація про
стан соціально-трудових відносин на підприємстві, яку можна отримати зі всіх рівнів
дослідження цих відносин за допомогою відповідних форм соціального аудиту.
На практиці соціальний аудит підприємства
може включати безліч окремих предметних
сфер та іноді поєднуватися з різними іншими
аудитами, що тією чи іншою мірою пов’язані із
соціальними питаннями, наприклад, аудитом
охорони праці, аудитом оплати праці, екологічним аудитом тощо. Але найбільш ефективним
соціальний аудит може бути лише тоді, коли будуть досліджені всі сфери діяльності підприємства, зокрема щодо соціально-трудових відносин, у комплексі.

Соціально-корпоративна
відповідальність
Із поняттям соціального аудиту тісно пов’язане і поняття «соціальна (корпоративна) відповідальність бізнесу (підприємства)», яке також
з’явилося в Україні відносно недавно і яке на сьогодні має кілька визначень. Одна із авторитетних громадських організацій США «Бізнес за соціальну справедливість» розглядає корпоративну
соціальну відповідальність, як «… досягнення
комерційного успіху шляхами, які ґрунтуються
на етичних нормах і повазі до людей, громад, навколишнього середовища». У документах Світового банку «соціальна корпоративна відповідальність» визначається як «обов’язок бізнесу,
прийнятий на себе самостійно, забезпечувати
сталий економічний розвиток через підтримку
працівників та їхніх сімей, місцевих громад і суспільства в цілому з метою покращення якості
життя шляхом діяльності, яка є корисною і для
бізнесу, і для суспільства в цілому». Генеральне
управління із зайнятості та соціальних питань
Європейської комісії визначає «соціальну корпоративну відповідальність» як «концепцію, в рамках якої компанії на добровільних засадах інтегрують соціальну та екологічну політику у
бізнес-операції та їхні взаємовідносини з усім колом пов’язаних з підприємством організацій та
людей».
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При цьому саме поняття «соціальна» у контексті соціальної відповідальності також досить
багатозначне. Наприклад, фахівці з управління
персоналом зазвичай розглядають відповідні
питання у контексті соціально трудових відносин. Фахівці з права (юристи) розглядають їх з
точки зору підприємства як юридичної особи з
наголошенням на важливості вирішення саме
різних правових питань, зокрема важливості
питань дотримання чинного законодавства,
правового захисту працівників тощо. Екологи,
зі свого боку, перш за все переймаються питаннями відповідальності підприємства перед суспільством за забезпечення охорони навколишнього середовища та вирішення інших відповідних екологічних проблем.
Сьогодні концепція соціальної відповідальності бізнесу (підприємств) набула досить широкого розповсюдження у країнах Європейського
Союзу, в економічних колах якого були позитивно прийняті і такі нові категорії для економічної науки та повсякденної практики, як «соціальний капітал», «соціальні інвестиції» тощо.
Поступова «соціалізація бізнесу» в Європі змусила його суттєво змінювати і методи керівництва.
Так, все більш важливою частиною стратегічних
програм з розвитку бізнесу стає управління людськими ресурсами, і багато корпорацій почали
здійснювати систематичний моніторинг і аудиторське обстеження соціально-трудових і соціально-екологічних аспектів своєї господарчої
діяльності, а це означає, що соціальний аудит
став одним з елементів концепції соціальної відповідальності бізнесу.
Останнім часом концепції соціальної відповідальності бізнесу та соціального аудиту поступово проникають і в Україну, що призвело, у
тому числі, й до появи нових професійних спеціалізацій у цій сфері. Зокрема, відповідними
змінами до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) були внесені нові професійні назви робіт:
— «Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності» з кодом КП 1496;
— «Експерт із соціальної відповідальності» з
кодом КП 2412.2;
— «Соціальний аудитор» з кодом КП 2446.2.
35
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Форми, питання і принципи
соціального аудиту
Специфіка соціального аудиту обумовлена
природою його об’єкта, яким є соціально-трудові
відносини, тобто фактично люди (персонал підприємства), які беруть у них участь. Сфера ж
управління персоналом має безліч не тільки кількісних, але і якісних характеристик, що диктує
використовування під час аудиту методів і техніки, розробленої насамперед у галузях соціології
та психології (анкетні опитування, інтерв’ювання,
фокус-групи, тести тощо). Відповідно соціальний аудит на підприємстві може проводитися
різними формами, наприклад, шляхом:
— проведення відповідних опитувань працівників, у тому числі у вигляді бесід з працівниками підприємства, обраних методом випадкового відбору;
— моніторингу окремих процесів у соціальній сфері підприємства за допомогою відповідних спостережень;
— вивчення наявних статистичних даних
щодо соціальної діяльності на підприємстві;
— аналізу наявної документації на підприємстві щодо соціально-трудових відносин тощо.
За допомогою відповідних форм соціального
аудиту та їх поєднання можна виявити і вирішити найрізноманітніші питання (проблеми) у соціальній сфері підприємства, наприклад:
— визначити основні причини виникнення
соціальних ризиків, варіанти оптимізації соціальних ризиків;
— розробити шляхи досягнення соціального
консенсусу на підприємстві через вживання
узгоджених заходів щодо розвитку людських ресурсів;
— оцінити рівень соціальної безпеки працівників підприємства, під якою мається на увазі
стан захищеності працівника від можливих ризиків, пов’язаних з порушенням його життєво
важливих інтересів у сфері соціальних прав і
свобод (права на життя, на працю та її гідну
оплату, на професійну освіту, медичне обслуговування, відпочинок, гарантований соціальний
захист з боку роботодавця) тощо.
Щоб соціальний аудит був достатньо ефективним і результативним, під час його органі36

зації і проведення слід також дотримуватися
певних принципів, основними з яких є такі:
— добровільність: впровадження соціального аудиту не повинно бути предметом нормування та стандартизації з боку владних структур, що негативно впливає на прояв ініціативи;
— конфіденційність: домовленість замовника та аудитора щодо нерозголошення останнім
відомостей, які становлять комерційну таємницю або носять конфіденційний характер;
— взаємна відповідальність сторін соціального аудиту: досягнення домовленості
сторін соціального аудиту щодо створення умов
для об’єктивної та прозорої перевірки за узгодженою методикою аудиту;
— персоніфікація спрямованості послуг з
аудиту: неможливість надання двох (або кількох) абсолютно однакових результатів аудиторської діяльності навіть двом однотипним підприємствам, що працюють в одній галузі;
— комплексність: соціальний аудит доречно
проводити спільно з іншими видами аудиту (екологічним, кадровим тощо).

Етапи організації
і проведення
У зв’язку з тим, що у переважної частини українських підприємств немає досвіду проведення соціального аудиту, часто його проведення
доречно майже цілком покласти на спеціалізовану організацію у сфері соціального аудиту або
відповідного фахівця-аудитора. Насамперед, це
допоможе уникнути суб’єктивності й можливого підтасовування даних на користь інтересів
зацікавлених осіб, а професійна кваліфікація
фахівців допоможе провести аудит грамотно та
ефективно, зокрема відповідно до загальноприйнятих стандартів у цій сфері, міжнародних
конвенцій, діловій практиці.
Але у випадку відсутності можливості залучення зовнішнього аудитора, соціальний аудит
можна провести і власними силами підприємства. При цьому з врахуванням його конкретного напряму та необхідності дотримання інтересів
як роботодавця так і працівників підприємства,
організація та проведення аудиту може складатися з кількох етапів:
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1. Узгодження конкретних питань соціального аудиту між ініціатором (замовником)
аудиту (представниками трудового колективу
підприємства, відповідної профспілки або громадської організації, зарубіжного партнера підприємства, органів державної влади або місцевого самоврядування тощо) та керівництвом
підприємства (якщо воно саме не є замовником
аудиту) і отримання від керівництва згоди на
участь в соціальному аудиті. Зокрема на цьому
етапі може бути виділено із загальної проблематики соціально-трудових відносин на підприєм-

стві тих аспектів, які представляють найбільшу
потенційну загрозу для нормального соціального клімату на підприємстві.
2. Формування групи (комісії) з проведення соціального аудиту. Доцільно, щоб до цієї
групи входили як представники роботодавця
(приміром, керівництво або інші працівники
структурних підрозділів з управління персоналом, фахівці із соціальних питань (див. Таблицю)), так і представники трудового колективу
(наприклад, представники профспілки працівників підприємства).
Таблиця
Приклади посад працівників підприємства з відповідними функціональними обов’язками,
що пов’язані із вирішенням питань соціального характеру (з кодами КП)
«Директор з кадрових питань та побуту», код КП — 1232

Визначає напрями роботи з управління соціальними процесами на підприємстві, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, стимулювання та розвитку форм участі працівників в управлінні виробництвом, створення соціальних гарантій, умов для ствердження здорового способу життя, підвищення змістовності використання вільного часу працюючих з метою підвищення їх трудової віддачі. Контролює додержання норм трудового законодавства у роботі з персоналом.
«Начальник відділу соціального розвитку», код КП — 1232
Організовує вивчення умов праці та їх вплив на задоволеність працею, особливо молоді, розроблення заходів з поліпшення
ергономічних, санітарно-гігієнічних умов праці, забезпечення охорони праці і безпеки працівників, соціально-психологічного
забезпечення впровадження процесу освоєння нових видів складного обладнання, скорочення тяжкої і малокваліфікованої
ручної праці, підвищення престижності і культури праці. Контролює забезпечення соціального страхування працівників, додержання їх соціальних гарантій і громадянських прав, очолює розроблення пропозицій щодо заходів соціальної захищеності
працівників підприємства у рамках колективно-договірного регулювання трудових відносин.
«Соціолог», код КП — 2442.2
Проводить соціологічні дослідження з метою розроблення і впровадження заходів, спрямованих на створення найбільш
сприятливих соціально-психологічних умов, які позитивно впливають на підвищення рівня задоволення матеріальних і духовних потреб працівників, зростання продуктивності їх праці та ефективності виробництва. Бере участь у роботі з визначення
перспектив зросту заробітної плати працівників, з удосконалення систем матеріального і морального стимулювання трудової
діяльності працівників, а також визначення можливостей повного задоволення потреб членів трудового колективу в житлі,
дитячих закладах, поліпшення організації громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку санаторно-курортної мережі і забезпечення медичною допомогою.

Завданням групи із соціального аудиту є:
— розробка програми (плану) проведення аудиту;
— визначення доречних процедур і методів
проведення соціального аудиту;
— розроблення іншої документації з проведення аудиту (відповідних анкет (опитувальників), контрольних листів тощо).
3. Збір та аналіз інформації про стан соціально-трудових відносин на підприємстві з
метою оцінки реальних і потенційних загроз соціальній стабільності на підприємстві, а також
можливих ризиків загострення соціально-трудо№ 7 (139), 3 квітня 2017

вих відносин. Зокрема можуть оцінюватися
реальні ризики персоналу у сфері соціально-трудових відносин, соціальна і правова захищеність
персоналу, соціальний клімат на підприємстві
тощо.
Також на цьому етапі можуть досліджуватися
окремі предметні сфери соціального аудиту, зокрема корпоративна культура підприємства та
виявлятися її, так би мовити, «хворі місця». Наприклад, це може бути специфіка відносин роботодавця та його представників з працівниками
підприємства, що фактично склалася. Крім того,
варто звертати увагу на:
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— соціально-побутові умови роботи працівників;
— статистику захворюваності працівників і
вплив даних чинників на фінансові результати
підприємства;
— статистику трудових спорів, судових розглядів і їхній вплив на фінансові результати підприємства;
— можливий вплив конкурентів на соціальнотрудовий клімат підприємства, з метою наступного розроблення можливих шляхів його усунення.
За необхідності може також проводитися поглиблене дослідження виявлених проблем, наприклад, на основі усного опитування зацікавлених осіб.
4. Розроблення заходів з усунення або мінімізації (якщо неможливе повне їх усунення)
виявлених проблем. Наприклад, це може бути
здійснено шляхом вдосконалення договорів
(угод), що укладаються, між суб’єктами соціальнотрудових відносин на підприємстві (колективних, трудових), здійснення різних взаємних поступок сторонами.

Звіт про результати аудиту

Заключним етапом аудиту є складання звіту
про його результати (для керівника підприємства та/або інших замовників аудиту і зацікавлених сторін). При цьому іноді результати проведення аудиту, якщо він проводився за замовленням керівництва підприємства з метою отримання
інформації про справжній стан соціального клімату на підприємстві та наявні у цій сфері негативні
явища, можуть стати комерційною таємницею
підприємства, які не підлягають розголошенню за
межами підприємства.
Звіт про результати аудиту залежно від кола
питань (предметних сфер), які досліджувалися
під час його проведення, може включати:
— аналіз причин соціального напруження;
— ідентифікацію відповідності персоналу
змісту вимог до нього;
— пропозиції щодо стимулюючих заходів соціального характеру для персоналу;
— оцінку результатів діяльності у соціальній
сфері;
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— шляхи удосконалення соціальної політики
підприємства;
— пропозиції щодо впровадження нових інформаційних (офісних, телекомунікаційних
тощо) технологій, удосконалення документообігу у соціальній сфері.
Змістовно-структурно Звіт про результати соціального аудиту також може складатися з окремих розділів, що стосуються окремих питань соціально-трудових відносин на підприємстві,
наприклад:
— зайнятість (кількість робочих місць, природа запропонованої праці, забезпечення стабільності складу працівників, вплив нововведень, практика просування по службі, зайнятість осіб немолодого віку, молоді, жінок та інших
соціально-уразливих категорій працівників);
— людський капітал підприємства — деталізуються структура і характеристики працівників підприємства (статевовіковий склад, рівень
кваліфікації, стаж роботи, стан здоров’я, професійне навчання тощо);
— зміст, умови і безпека праці (соціально-психологічні наслідки змісту праці, умови праці, наднормові роботи, показники виробничого травматизму, професійні захворювання, тривалість
робочого часу, перерви, відпустки тощо). Ця інформація дозволяє охарактеризувати якість життя працівників;
— оплата і стимулювання праці (рівень винагород, їхні види, динаміка і структура, нижній рівень зарплати, рівень диференціації в оплаті праці, затримки у виплаті заробітної плати тощо);
— трудові відносини (наявність профспілки і
колективних договорів, кількість трудових спорів,
у тому числі судових позовів до роботодавця,
страйків або інших колективних дій працівників);
— соціально-психологічний клімат (задоволеність відносинами в колективі, проблеми у
спілкуванні, психологічний комфорт, кількість
міжособистих конфліктів тощо);
— корпоративна культура (наявність етичного кодексу, випадки неетичної поведінки, наявність «тіньових практик» у відносинах з працівниками, рівень довіри до керівництва тощо);
— соціальна політика (надання або фінансування підприємством різних соціальних послуг,
№ 7 (139), 3 квітня 2017
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обсяг і структура «соціального пакета» для працівників, наявність у підприємства власних рекреаційних і оздоровчих закладів, дитячих садків, шкіл тощо).

Соціальний звіт
У тих випадках, коли аудит проводився з метою
демонстрації діловим партнерам та/або громадськості досягнень підприємства у соціальній сфері, покращити імідж підприємства тощо, результати соціального аудиту можуть використовуватися
для розробки так званого соціального звіту підприємства, який може бути опублікований у вигляді брошури, розміщений на корпоративному
сайті, опублікований в засобах масової інформації (місцевих, регіональних, національних).
Соціальний звіт — це публічний інструмент
інформування акціонерів, працівників, партнерів, клієнтів і всього суспільства про те, як і
якими темпами підприємство реалізує цілі, закладені в стратегічних планах його розвитку,
включаючи питання економічної стійкості підприємства, соціального благополуччя, екологічної стабільності. Соціальна звітність стосується
всього спектру впливу підприємства на суспільство: від контролю за якістю продукції до соціального пакета для працівників.
За можливості соціальні звіти бажано готувати
згідно з відповідними загальновизнаними міжнародними стандартами соціальної і суміжних
сфер (SA 8000 «Соціальна відповідальність», ISO
26000:2010 «Настанова із соціальної відповідальності», ОНSAS 18000 «Системи керування професійною безпекою і здоров’ям», ISO 14000 «Системи екологічного менеджменту» тощо), що дає
таким стандартизованим звітам низку переваг:
— їх можна порівняти із звітами інших підприємств, розроблених до такого ж стандарту;
— вони мають більшу вагу і довіру з боку авторитетних міжнародних ділових кіл (співтовариств);
— вони можуть бути враховані при складанні
рейтингів соціальної відповідальності різних
підприємств.
Зауважимо, що підготовка стандартизованих звітів, а також їх оцінка та перевірка здійснюється переважно незалежним аудитором.
Оцінка загальновизнаного незалежного аудито№ 7 (139), 3 квітня 2017
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ра дає підприємству гарантію третьої сторони в
тому, що опубліковані у звіті відомості є достовірними і відображають об’єктивну картину дійсності. Аудитор також підтверджує, що результати, отримані у ході підготовки звіту, будуть
упроваджені й використані в подальшій практиці соціальної відповідальності підприємства.

Користь для роботодавця
Як зазначалося вище, основна користь для
підприємства від соціального аудиту пов’язана
із покращенням іміджу (репутації) підприємства серед громадськості і ділових партнерів,
насамперед, зарубіжних, що, у свою чергу, сприяє
просуванню підприємства на нові ринки збуту
та розширенню кола його клієнтів. Разом з тим,
як відомо, головною метою комерційних підприємств є мінімізація витрат і максимізація на
цій основі прибутку. Саме тому можна часто зустріти негативне ставлення керівництва підприємства до соціального аудиту, адже його
здійснення неможливе без додаткових витрат
на його проведення, що таким чином призведе і
до збільшення загальних витрат підприємства.
Іншими чинниками, що перешкоджають проведенню соціального аудиту на підприємстві
можуть бути:
— побоювання керівництва розголошення
для персоналу підприємства дійсного стану соціальної політики на підприємстві;
— відсутність законодавчої і нормативної
бази проведення соціального аудиту,
— недоліки інформації, відсутність досвіду.
Але завдяки проведенню соціального аудиту можуть бути виявлені й приховані причини неефективності діяльності підприємств, зокрема ті причини, що впливають на збільшення витрат
підприємства (наприклад, витрати на юридичну
допомогу у випадку трудових спорів, на пошук персоналу у зв’язку з високою плинністю кадрів, підвищеним рівнем захворювань серед працівників, на
різні компенсації «скривдженим» працівникам у
соціальній сфері тощо). Результати ж аудиту підкажуть шляхи усунення цих причин.

Марія КОХАНОВСЬКА,
експерт з кадрового діловодства
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Як обрати посаду та визначити
обов’язки для аудитора
Під час проведення кадрових чи інших аудитів, а також при організації служби
внутрішніх аудитів на підприємстві, установі, організації (далі — підприємство)
кадровикам доводиться вирішувати питання і щодо назв посад відповідних працівників (якщо вони працюють у сфері аудиту на постійній основі), їх основних завдань та обов’язків, кваліфікації тощо. При цьому зрозуміло, що ці назви посад, а
також їхні характеристики не можна вигадувати самим — адже необхідно забезпечити їх відповідність певним нормативно-правовим та нормативно-технічним
актам. Дізнайтеся, як правильно підібрати назви посад для працівників, задіяних у
проведенні аудитів, визначити їхні завдання й обов’язки та кваліфікацію.

Назви посад
у Класифікаторі професій
Основним нормативно-правовим актом у
сфері професійної класифікації України є Національний класифікатор України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП). На цей
час у КП містяться такі основні професійні
назви робіт (у відповідних професійних угрупованнях та з відповідними кодами КП), які
безпосередньо пов’язані зі сферою різних аудитів:
— «Голова Аудиторської палати України»
(угруповання «Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій», код КП — 1143.2);
— «Головний державний аудитор» (угруповання «Керівні працівники апарату центральних органів державної влади», код КП — 1229.1);
— «Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)» (угруповання «Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні», код КП —
1317);
— «Аудитор інформаційних технологій» (угруповання «Професіонали в інших галузях обчислень», код КП — 2139.2);
— «Інженер з технічного аудиту» (угруповання «Інженери-електрики», код КП — 2143.2);
— «Молодший науковий співробітник (аудит,
бухгалтерський облік)» (угруповання «Наукові
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співробітники (аудит, бухгалтерський облік)»,
код КП — 2411.1);
— «Науковий співробітник-консультант (аудит,
бухгалтерський облік)» (угруповання «Наукові
співробітники (аудит, бухгалтерський облік)»
код КП — 2411.1);
— «Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)» (угруповання «Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)», код КП —
2411.1);
— «Аудитор» (угруповання «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», код КП — 2411.2);
— «Аудитор систем харчової безпеки» (угруповання «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», код КП — 2411.2);
— «Аудитор систем якості» (угруповання
«Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», код КП —
2411.2);
— «Екологічний аудитор» (угруповання
«Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», код КП —
2411.2);
— «Державний аудитор» (угруповання «Професіонали державної служби», код КП — 2419.3);
— «Соціальний аудитор» (угруповання «Професіонали в галузі соціального захисту населення», код КП — 2446.2);
— «Офісний службовець (аудит)» (угруповання
«Реєстратори бухгалтерських даних», код КП —
4121).
№ 7 (139), 3 квітня 2017
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Крім того, у КП є і «узагальнені» професійні
назви робіт, які за необхідності також можна використовувати в усталеному порядку відповідно
до Приміток 1 та/або 2 Додатку В до КП для
утворення спеціалізованих у сфері аудиту (похідних та/або розширених) назв посад (при цьому коди КП зберігаються від узагальненої назви). Насамперед, це стосується відповідних
керівників, наприклад:
— «Начальник управління» (код КП — 1229.1)
«Заступник начальника управління організації
та проведення аудиторських досліджень» (код
КП — 1229.1);
— «Начальник відділу (у складі управління)»
(код КП — 1229.1) «Начальник відділу організації та проведення аудиторських досліджень у
відповідній сфері Управління організації та проведення аудиторських досліджень» (код КП —
1229.1);
— «Начальник відділу» (код КП — 1229.7)
«Начальник відділу внутрішніх (зовнішніх)
аудитів» (код КП — 1229.7);
— «Керівник групи» (код КП — 1229.7) «Керівник групи аудиту» (код КП — 1229.7).
За необхідності, подібним чином можна утворити і більш спеціалізовані на певній сфері
діяльності назви посад аудиторів, якщо вони використовуються на практиці, але відсутні у КП.
Наприклад, у КП немає назви посади аудитора в
сфері кадрової діяльності, але її можна утворити
відповідно до Примітки 2 Додатку В до КП від
більш узагальненої назви, а саме:
— «Аудитор» (код КП — 2411.2) «Аудитор з
кадрової діяльності (з кадрової документації
тощо)» (код КП — 2411.2).

Визначення завдань
та обов’язків згідно з ДКХП
Основними нормативними документами, за
допомогою яких можна визначити завдання та
обов’язки працівників, які задіяні у різних аудитах, а також кваліфікаційні вимоги до них, є відповідні галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП). Наприклад, кваліфікаційна характеристика «Аудитора» (код КП — 2411.2)
міститься у випуску 1 «Професії працівників, що
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є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
29 грудня 2004 р. № 336, де передбачено необхідність виконання «Аудитором» таких основних завдань та обов’язків:
— надання бухгалтерських послуг, пов’язаних
з різними аспектами бізнесу;
— здійснення аналізу фінансової діяльності
підприємства (незалежно від форми власності);
— проведення ревізії бухгалтерських документів і звітності, а також внутрішнього та зовнішнього контролю законності здійснюваних
фінансових операцій, відповідності їх законодавчим і нормативним правовим актам, додержання встановленого порядку оподаткування;
— надання потрібних рекомендації з метою
запобігання прорахункам і помилкам, які можуть призвести до штрафних та інших санкцій,
зменшити прибуток й негативно вплинути на
репутацію підприємства;
— надання консультацій юридичним і фізичним особам з питань господарської та фінансової діяльності, бухгалтерської звітності, проблем
оподаткування, діючого порядку вирішення
спірних питань стосовно незаконно поданих позовів та інших питань у межах його компетенції;
— участь у розгляді позовів про неплатоспроможність (банкрутство) в господарських судах;
— своєчасний аналіз змін та доповнень до
нормативних правових документів, вжиття заходів щодо узгодження інтересів держави і
клієнтів.
Кваліфікаційними вимогами до «Аудитора»
передбачено наявність в нього:
— повної вищої освіти відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст);
— стажу бухгалтерської роботи не менше 3
років;
— кваліфікаційного сертифіката (у разі зайняття незалежною аудиторською діяльністю).
Як видно із наведеного, хоча професійна назва роботи «Аудитор» і має узагальнений вигляд,
у той же час у випуску 1 ДКХП наведена його
кваліфікаційна характеристика за спеціалізацією у сфері фінансової діяльності. Натомість
кваліфікаційна характеристика «Аудитора»,
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який би спеціалізувався саме на кадрових аудитах, на сьогодні не затверджена. Тому під час
розробки посадової інструкції для «Аудитора з
кадрової діяльності» можна орієнтуватися на
кваліфікаційну характеристику «Аудитора» з випуску 1 ДКХП, але відповідним чином адаптуючи
і конкретизуючи її до сфери кадрового аудиту.
Підставою для цього може бути п. 6 Загальних положень випуску 1 ДКХП, де зазначено, що
у ДКХП визначено перелік основних робіт, які
притаманні тій або іншій посаді, виходячи із
встановленого в галузях економіки поділу і кооперації праці. Конкретний перелік посадових
обов’язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців,
технічних службовців, які розробляють і
затверджують на основі ДКХП роботодавці,
враховуючи конкретні завдання та обов’язки,
функції, права, відповідальність працівників
цих груп та особливості штатного розпису
підприємства.
Крім того, слід зазначити, що аудит у сфері
фінансової діяльності певною мірою може бути
пов’язаний і з аудитом кадрової документації,
адже деякі бухгалтерські операції (наприклад,
щодо нарахування заробітної плати чи відпускних) здійснюються на підставі відповідної кадрової документації, а саме розпорядчих документів з кадрових питань про прийняття на
роботу, надання відпустки тощо.
З урахуванням зазначеного, у посадовій інструкції «Аудитора з кадрової діяльності»
його завдання та обов’язки можуть бути виписані таким чином:
— надання послуг з аудиту різних аспектів кадрової діяльності підприємства;
— здійснення аналізу кадрової діяльності підприємства незалежно від форми власності;
— проведення перевірки кадрової документації та звітності, а також внутрішнього та зовнішнього контролю законності здійснюваних різних кадрових процедур (кадрових рішень), їх
відповідності законодавчим та іншим нормативним правовим актам у сфері трудового права та
кадрового діловодства, додержання встановленого порядку прийняття на роботу, переведення
на іншу роботу, звільнення тощо;
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— надання потрібних рекомендацій керівництву підприємства та/або керівництву його кадрової служби з метою запобігання прорахункам
та помилкам, які можуть призвести до виникнення трудових спорів і конфліктів, зниження ефективності діяльності підприємства, штрафних та інших санкції з боку уповноважених на це
перевіряючих органів, негативно вплинути на
репутацію підприємства.
Кваліфікаційні характеристики, що визначають
завдання та обов’язки деяких інших вузькоспецалізованих працівників, які пов’язані із проведенням деяких специфічних видів аудитів або аудитів
в окремих сферах діяльності, можуть міститься
також і в інших випусках ДКХП. Наприклад, «Інженер з технічного аудиту» (код КП — 2143.2) згідно
з його кваліфікаційною характеристикою, наведеною у випуску 62 «Виробництво та розподілення
електроенергії» ДКХП, повинен:
— вести облік фактичного споживання енергії та потужності в розрізі основних груп споживачів та складати розрахункові баланси споживання цієї енергії за групами споживачів;
— проводити обстеження споживачів для встановлення їм розміру аварійної та технологічної
броні;
— погоджувати технічні умови та проекти
електро- і теплопостачання нових та реконструйованих установок споживачів;
— видавати споживачам дозволи на застосування електричної енергії в електротермічних
процесах потужністю устаткування до 1000 кВт;
вести облік та контролювати додержання споживачами вимог щодо приєднання до електричних мереж автономних джерел електроживлення, які використовуються споживачами;
— контролювати відсутність у споживачів безоблікового, самовільного приєднання енергоустановок до мереж енергопостачальної організації; дотримання та виконання споживачами
вимог Правил користування електричною енергією, а також інших нормативних документів, що
регламентують питання енергопостачання і його
надійності та обслуговування договору на постачання електричної й теплової енергії і договірних зобов’язань з режимів енергоспоживання,
обліку відпуску та споживання енергії тощо.
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Законодавчі акти
Крім відповідних кваліфікаційних характеристик, під час розробки посадових інструкцій
працівників, які пов’язані з аудитами, слід враховувати і відповідні законодавчі акти, які тією
чи іншою мірою можуть регулювати аудиторську діяльність у певній сфері, наприклад, Закон України «Про аудиторську діяльність» від
22 квітня 1993 р. № 3125-XII для сфери фінансового (не державного) контролю.
Особливо важливе значення мають відповідні законодавчі акти для тих сфер аудиторської
діяльності, для яких ще не затверджені та не
опубліковані кваліфікаційні характеристики
відповідних професій. Наприклад, на цей час ще
відсутня кваліфікаційна характеристика «Екологічного аудитора», але розробити посадову
інструкцію для працівника на цій посаді, у т. ч.
визначити його посадові завдання та обов’язки,
допоможе Закон України «Про екологічний аудит» від 24 червня 2004 р. № 1862-IV. Наприклад, відповідно до зазначеного, для «Екологічного аудитора» можуть бути передбачені такі
основні завдання та обов’язки:
— проведення (самостійно або у складі групи) екологічного аудиту, участь у заходах щодо
його організаційного, правового, методичного,
консультативного забезпечення;
— налагодження попереднього зв’язку з об’єктом екологічного аудиту (замовником) та проведення з ним відповідних переговорів;
— визначення (спільно із замовником) можливостей здійснення аудиту, зокрема, узгодження сфери аудиту, форми, мети і завдання, критерій аудиту, терміни проведення, вартість робіт,
порядок доступу до об’єктів та інформації, дотримання техніки безпеки під час здійснення
екологічного аудиту, питання конфіденційності
тощо;
— надсилання до замовника аудиту інформаційного запита для формування завдання на
проведення екологічного аудиту, у разі необхідності — конкретизація завдань екологічного аудиту, виходячи з потреб замовника і характеру
діяльності об’єкта екологічного аудиту;
— заява про самовідвід від проведення аудиту
у випадку виявлення наявності особистої заці№ 7 (139), 3 квітня 2017
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кавленості в результатах екологічного аудиту
конкретного об’єкта;
— підготовка на підставі отриманого завдання та укладення із замовником договору на проведення екологічного аудиту з необхідними додатками;
— визначення (за необхідності) спеціалізованої організації, що здійснюватиме польові (лабораторні) дослідження, та укладення з нею відповідного договору;
— підготовка (участь у підготовці) відповідної документації (програм, планів, опитувальників тощо) для проведення екологічного аудиту з урахуванням специфіки діяльності об’єкта
аудиту;
— проведення попередньої наради з керівництвом об’єкта аудиту для вирішення доречних
питань співпраці під час проведення екологічного аудиту;
— обстеження об’єкта (території, виробничих приміщень та інших будівель) з метою збирання і об’єктивного оцінювання доказів для
встановлення відповідності визначених видів
діяльності, заходів, умов, системи управління
навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань критеріям екологічного
аудиту, оцінка впливу діяльності об’єкта екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища.

Національні
та міжнародні стандарти

Крім відповідних законодавчих актів, під час
розробки посадових інструкцій для окремих
професійних спеціалізацій в аудиторській
діяльності варто враховувати також норми та
положення відповідних національних і міжнародних стандартів, наприклад, для:
— «Екологічного аудитора» слід враховувати
ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного
управління. Вимоги та настанови щодо застосовування»;
— «Аудитора систем якості» — ДСТУ ISO
14001:2015 ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи
управління якістю. Вимоги»;
— «Аудитора інформаційних технологій» — ДСТУ
ISO/IEC TR 13335 «Інформаційні технології.
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Настанови з керування безпекою інформаційних
технологій» (частини 1 – 4);
— «Аудитора систем харчової безпеки» —
ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів» тощо.
Також для організації аудитів різних систем
управління та визначення відповідних професійних спеціалізацій, у т. ч. тих з них, які на цей
час окремо не передбачені у КП, але можуть
бути утворені відповідно до Примітки 2 Додатку
В до КП, значну користь може мати і ДСТУ ISO
19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів
систем управління». Положення цього стандарту
також допоможуть кадровику під час добору
працівників на відповідні посади, визначення їх
компетенції для окремих сфер діяльності, кваліфікаційних вимог до них, необхідності наявності
в них певних знань та навичок.
Зокрема, у ДСТУ ISO 19011:2012 передбачені
такі окремі професійні спеціалізації аудиторів
різних систем, а також потрібні їм знання та навички для виконання певних функціональних
обов’язків:
 «Керівник групи аудиту» має вміти:
— урівноважувати сильні та слабкі риси окремих членів групи аудиту;
— налагоджувати гармонійні робочі стосунки
між членами групи аудиту;
— керувати процесом аудиту, зокрема, планувати аудит і забезпечувати результативне використання ресурсів під час аудитування; керувати невизначеністю у досягненні цілей аудиту;
вживати заходів щодо гігієни та безпеки праці
членів групи аудиту під час аудитування, забезпечуючи також дотримання аудиторами вимог
щодо охорони здоров’я, безпеки праці та режиму секретності; організовувати та спрямовувати
роботу членів групи аудиту; здійснювати керування та нагляд за діяльністю аудиторів-стажистів; запобігати та, за потреби, розв’язувати конфлікти;
— представляти групу аудиту в разі спілкування з особою, яка керує програмою аудиту,
замовником аудиту та об’єктом аудиту;
— керувати групою аудиту так, щоб вона змогла сформувати висновки аудиту;
— складати та оформляти звіт про аудит.
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 «Аудитор у сфері керування безпекою на
транспорті», якому потрібні знання та вміння
щодо:
— термінології у сфері керування безпекою;
— загального оцінювання ризику та способів
його пом’якшування;
— аналізування людських чинників, пов’язаних з керуванням безпекою на транспорті;
— поведінки людей та їх взаємодій;
— взаємодій людей, машин, процесів і робочого середовища;
— потенційних небезпек та інших чинників
на робочих місцях, що впливають на безпеку;
— методів і практики розслідування інцидентів і моніторингу показників безпеки;
— оцінювання аварій і нещасних випадків
внаслідок порушення правил експлуатування.
 «Аудитор у сфері екологічного управління», який має знати:
— термінологію у сфері довкілля;
— екологічні показники та статистику;
— способи вимірювання та моніторингу;
— взаємодію екосистем і біорозмаїття;
— навколишнє середовище (наприклад, атмосферне повітря, водні об’єкти, земельні ділянки, тваринний та рослинний світ).
 «Аудитор у сфері керування пристосовністю, безпекою, готовністю та безперервністю», якому потрібні знання та вміння щодо:
— процесів, науки та технологій, що лежать в
основі керування пристосовністю, захистом, готовністю, сприйнятливістю, безперервністю та
відновлюванням;
— методів збирання та моніторингу розвідувальної інформації;
— керування ризиками руйнівних подій (запобігання руйнівній події, її уникнення, запобігання й захищення, пом’якшування, реагування
на руйнівну подію та відновлювання після неї);
— загального оцінювання ризику (ідентифікування та вартісного оцінювання майна; визначення, аналізу й оцінювання ризику) та аналізування впливу, пов’язаного з людським капіталом,
матеріальними та нематеріальними активами, а
також з довкіллям;
— обробляння ризику (адаптивних, проективних і реактивних заходів).
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ризики (визначання засобів контролювання
треба базувати на «ієрархії засобів контролювання» (див. ОНЗАЗ 18001:2007,4.3.1));
— оцінювання чинників здоров’я та людських
чинників (зокрема, фізіологічних і психологічних) та принципів щодо їх загального оцінювання;
— методів моніторингу впливів і загального
оцінювання ризиків, пов’язаних з гігієною та
безпекою праці (зокрема, ризиків, зумовлених
людськими чинниками чи пов’язаних з гігієною
праці), і відповідних стратегій щодо усунення чи
зменшення цих впливів;
— поведінки людей, міжособистісних взаємодій та взаємодій між людиною і машинами, процесами й робочим середовищем тощо.
Крім того, аудитори, які перевіряють систему
управління у певній предметній галузі, повинні
мати знання та вміння, пов’язані з цією предметною галуззю, наприклад, відповідних процесів,
устаткування, сировини, небезпечних речовин,
технологічних циклів, технічного обслу-говування, логістики, організації робочого процесу,
практики виконання робіт, складання графіків
змінності, корпоративної культури, лідерства,
особистих рис та інших питань, специфічних для
відповідної галузі.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства

РЕКЛАМА

 «Аудитор у сфері керування інформаційною безпекою» має знати:
— стандарти ІЗО/ІЕС 27000, ІЗО/ІЕС 27001,
ІЗО/ІЕС 27002, І50/ІЕС 27003, ІЗО/ІЕС 27004 та
ІЗО/ІЕС 27005;
— закони й регламенти щодо інформаційної
безпеки (наприклад, інтелектуальної власності;
змісту, захисту та зберігання протоколів підприємства; захисту та зберігання конфіденційності
даних; регулювання криптографічних засобів
контролювання; антитероризму; електронної
торгівлі; електронних цифрових підписів; нагляду за робочим місцем; ергономіки робочого
місця; перехоплення телекомунікаційних повідомлень і моніторингу даних (наприклад, електронної пошти), злочинного використовування
комп’ютерів, збирання електронних доказів,
тестування на можливість несанкціонованого
доступу).
 «Аудитор у сфері контролювання гігієни
та керування безпекою праці», якому потрібні
знання та вміння щодо:
— ідентифікування небезпек, зокрема небезпек та інших чинників, що впливають на діяльність людини на робочому місці (наприклад,
фізичних, хімічних і біологічних чинників, а також тендерних, вікових чинників, чинників інвалідності чи інших фізіологічних, психологічних чинників або чинників здоров’я);
— загального оцінювання ризику, визначення засобів контролю та обміну інформацією про
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Кадровий аудит у системі
управління якістю
згідно зі стандартами
серії ISO 9000
Останніми роками на підприємствах, установах, організаціях (далі — підприємство) в Україні все частіше запроваджуються системи управління якістю (далі —
СУЯ) відповідно до популярних міжнародних стандартів серії ISO 9000, які були б
сертифіковані відповідними органами у загальновизнаних сертифікаційних систе..
мах, таких як УкрСЕПРО, BVQI, TUV тощо. Зауважимо, що у зазначених стандартах
містяться і деякі вимоги до сфери управління персоналом, складовою якої є кадрова справа, а також досить чіткі норми щодо оформлення документації СУЯ та проведення відповідних аудитів. Тому у випадку запровадження на підприємстві зазначеної системи доречно і кадровий аудит проводити відповідно до вимог зазначених
стандартів, розглядаючи при цьому кадрову діяльність підприємства, або, принаймні, її окремі складові, як окремий елемент або процес СУЯ. Довідайтеся, що представляє собою така система відповідно до стандартів серії ISO 9000, які основні
терміни використовуються у цій сфері та як процес кадрового аудиту на підприємстві може бути пов’язаний з СУЯ.

Міжнародні стандарти
Міжнародні стандарти щодо СУЯ серії ISO 9000,
які також затверджені і в Україні у вигляді відповідних Національних стандартів України (ДСТУ),
представляють собою комплекс пов’язаних між
собою окремих стандартів, що стосуються окремих питань СУЯ, основними з яких є:
— ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління
якістю. Основні положення та словник термінів»;
— ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління
якістю. Вимоги»;
— ДСТУ ISO 9004:2012 «Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на
основі управління якістю».
Деякі із зазначених та відповідних інших стандартів призначені і для цілей сертифікації сис46

тем управління певними органами сертифікації
(наприклад, ДСТУ ISO 9001:2015), а інші — ні
(наприклад, ДСТУ ISO 9004:2012), хоча вони також застосовуються при побудові окремих елементів систем управління.
Що стосується детальних питань проведення
аудитів різних систем, у т. ч. СУЯ, то основні положення щодо них містяться в окремому стандарті ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо
здійснення аудитів систем управління», який не
належить до стандартів серії ISO 9000, оскільки
у ньому розглядаються питання аудитів не лише
СУЯ, а також й інших систем управління, зокрема безпекою харчових продуктів, екологічною
діяльністю тощо. Наприклад, системи екологічного управління розглядаються не у стандартах
серії ISO 9000, а в інших серіях, зокрема у стан№ 7 (139), 3 квітня 2017
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дарті ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».

Основні поняття та принципи
Щоб правильно і ефективно управляти різними системами, у т. ч. системами якості та кадровою діяльністю, як одним із елементів СУЯ, а
також правильно організовувати та проводити
аудити відповідних систем, слід добре орієнтуватися у поняттях, термінах та принципах, що
використовуються у стандартах. При цьому, як
зазначено у ДСТУ ISO 9000:2015, усі поняття і
принципи та їх взаємозв’язки треба розглядати
в цілому, а не ізольовано один від одного. Жодне
окреме поняття (або принцип) не є важливішим
за інші і віднайдення правильного балансу в їхньому застосуванні є надзвичайно важливим.
Основні принципи управління якістю визначені у п. 2.3. ДСТУ ISO 9000:2015, які можна певним чином адаптувати і на процес проведення кадрового аудиту, зокрема:
— орієнтація на замовника (кадровий аудит слід організувати таким чином, щоб його
результати задовольнили вимоги та бажання
саме його замовника, наприклад, керівництво
підприємства);
— лідерство (відповідне керівництво має
встановити єдність призначення та напрямків
відповідних дій під час кадрового аудиту);
— задіяність персоналу (для кадрового аудиту має бути задіяний компетентний і наділений
відповідними повноваженнями персонал);
— процесний підхід (кадровий аудит має розглядатися та організовуватися як певний процес, який взаємопов’язаний з іншими процесами на підприємстві);
— поліпшення (організація і проведення
кожного наступного кадрового аудиту має постійно поліпшуватися, а за результати аудиту
має поліпшуватися і кадрова діяльність на підприємстві);
— прийняття рішень на підставі фактичних даних (результати кадрового аудиту, на підставі яких приймаються відповідні рішення,
мають відображати фактичний стан справ у кадровій діяльності підприємства);
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— керування взаємовідносинами (під час організації і проведення кадрового аудиту має підтримуватися потрібний взаємозв’язок між відповідними зацікавленими особами, наприклад,
між аудиторами, іншими особами, які беруть
участь в аудиті, та замовниками аудиту).
Зауважимо, що у ДСТУ ISO 9000:2015, а також в інших відповідних стандартах наводиться
значна кількість різних термінів із відповідними
визначеннями, що стосується СУЯ. Разом з тим
у Загальних положеннях Вступу до ДСТУ ISO
9001:2015 прямо зазначається, що цей стандарт
у жодному разі не передбачає потребу використання специфічної термінології цього стандарту
в межах підприємства. Іншими словами, у конкретних СУЯ на конкретних підприємствах у
відповідних випадках може використовуватися
і своя, більш звична для специфіки підприємства, синонімічна термінологія по відношенню
до окремих понять.

Що означає «процесний підхід»
Як зазначалося вище, одним із основних принципів СУЯ є «процесний підхід», згідно з яким
усю діяльність підприємства можна представити
як сукупність взаємопов’язаних процесів. Згідно
з п. 3.4.1. ДСТУ ISO 9000:2015, процес — це сукупність взаємопов’язаних або взаємодійних
робіт, що використовують входи для створення запланованого результату.
Іншими словами, під процесом розуміють
комплекс взаємопов’язаних або взаємодійних
робіт, які перетворюють «входи» певного процесу (певна вхідна інформація, ресурси, сировина, матеріали тощо) у результати або «виходи»
цього процесу (продукція, послуга, ступінь переробки, створений документ тощо). Також великі процеси можуть складатися із серій малих
процесів, які часто називають підпроцесами.
У кожного процесу має бути свій «господар»
або його відповідальний виконавець (працівник, який є відповідальним за хід та результати
процесу, наприклад, керівник структурного підрозділу, групи працівників або окремий працівник), а також можуть бути його інші виконавці/
оператори (працівники, які виконують у межах
одного процесу окремі, більш вузькі, функції або
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відповідають за окремі підпроцеси, які є складовими всього процесу).
Крім того, у кожного процесу має бути «одержувач» його результатів або «виходів», який, у
свою чергу, може бути «господарем» іншого (наступного) процесу або кінцевим одержувачем
відповідної продукції чи послуги підприємства.
Наприклад, залежно від специфіки конкретного підприємства, чисельності та кадрового
складу його працівників, може бути виділений
окремий процес «Кадрова діяльність» (відповідальний виконавець — начальник відділу кадрів) або підпроцес «Забезпечення кадрами»
(відповідальний виконавець — начальник відділу кадрів) процесу «Управління персоналом»
(відповідальний виконавець — начальник департаменту або управління по роботі з персоналом) підприємства. При цьому в процесі «Кадрова діяльність» можуть бути:
— входом — певні вимоги трудового законодавства, локальних нормативних актів, дані (документи) кандидата на посаду, штатний розпис
разом з даними про вакантні посади на підприємстві тощо;
— виходом — відповідні заплановані результати, наприклад, кадрові рішення (оформлені
на відповідних документах) про прийняття на
роботу, переведення на іншу посаду, встановлення випробувального періоду тощо.
У свою чергу, також може бути виділений і
окремий підпроцес «Кадровий аудит» (відповідальний виконавець — старший або головний
аудитор) процесу «Внутрішні аудити» (відповідальний виконавець — начальник служби внутрішнього аудиту) або процесу «Кадрова діяльність» (відповідальний виконавець — начальник
відділу кадрів). «Кадровий аудит» може мати:
— вхід — програма, цілі аудиту, певні документи, що були створені у ході процесу «Кадрова діяльність» (які є його «виходом»), тобто у
ході здійснення певних кадрових процедур, вимоги трудового законодавства тощо;
— вихід — відповідні документи, наприклад,
звіт про проведений аудит, в якому надається
інформація про результати аудиту й рекомендації щодо усунення виявлених невідповідностей
трудовому законодавству (так звані «коригу48

вальні дії») та поліпшення кадрової діяльності
на підприємстві.
Одержувачем результатів процесу «Кадровий
аудит» може бути певний керівник підприємства чи вищестоящого органу, керівник кадрової служби, орган із сертифікації (у випадку зовнішнього аудиту) тощо.

Вимоги до персоналу та документації
Відповідно до п. 4.4.1 ДСТУ ISO 9001:2015 підприємство, серед іншого, повинно визначити
процеси, потрібні для СУЯ, та їх застосування в
межах підприємства. Одним із таких процесів,
як зазначалося вище, може бути і процес «Кадровий аудит». Це можна пояснити тим, що серед
різних вимог ДСТУ ISO 9001:2015 передбачені й певні вимоги щодо персоналу підприємства. Наприклад, у його п. 7.2. йдеться про компетентність персоналу, а саме зазначається,
що підприємство повинне:
a) визначити необхідну компетентність особи
(осіб), яка(-і) виконує(-ють) роботу, що впливає
на дієвість і результативність СУЯ;
b) забезпечити впевненість у тому, що компетентність цих осіб ґрунтується на належних
освіті, професійній підготовленості чи досвіді;
с) там, де є потреба, вживати заходів для набуття необхідної компетентності та оцінювати
результативність вжитих заходів;
d) зберігати належну задокументовану інформацію як доказ компетентності.
При цьому, зазначені заходи можуть охоплювати, наприклад, проведення навчання, наставництво чи переведення персоналу на нові посади,
прийняття компетентних осіб на роботу, укладання з ними контрактів тощо.
Крім того, у ДСТУ ISO 9001:2015 є і певні положення та вимоги щодо організації роботи
персоналу, а також необхідності задоволення
так званих «регламентованих вимог», тобто вимог, встановлених відповідними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами,
у т. ч. й трудовим законодавством щодо кваліфікації працівників тощо. Наприклад, про це
йдеться у:
— п. 5.1.2. — найвище керівництво (підприємства) повинне демонструвати своє лідерство та
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своє зобов’язання щодо орієнтації на замовника, забезпечуючи, щоб вимоги замовника, а також застосовані законодавчі й регламентовані
вимоги були визначені й зрозумілі;
— п. 5.3. — найвище керівництво (підприємства) повинне забезпечити, щоб обов’язки та
повноваження для відповідних посад було встановлено, доведено до відома та зрозуміло зазначено в межах підприємства.
Задоволення відповідних вимог до персоналу,
у т. ч. й щодо його компетентності, якраз і може
забезпечити правильна організація управління
персоналом на підприємстві, зокрема і така її
складова, як кадрова діяльність. Перевірити рівень задоволення вимог щодо персоналу, у свою
чергу, допоможе періодичне проведення кадрового аудиту.
Крім того, у ДСТУ ISO 9001:2015 йдеться і про
різні вимоги щодо документації СУЯ, однією із
складових якої також є і відповідна кадрова документація, насамперед та, в якій йдеться про
компетентність працівників (посадові інструкції, документи про освіту, трудові книжки тощо).
Наприклад, про певні вимоги щодо документації йдеться у наведеному вище пп. d) п. 7.2., а
також деяких інших положеннях ДСТУ ISO
9001:2015.

Кадровий аудит
як один із процесів СУЯ
З врахуванням наведених положень і вимог
ДСТУ ISO 9001:2015 застосовуються і відповідні підходи до організації кадрового аудиту, порядок проведення якого слід задокументувати
в окремому документі або кількох, які були би
складовою документації СУЯ, наприклад, у відповідній інструкції, регламенті, методиці
тощо.
За необхідності кадровий аудит може розподілятися на аудит кадрів та аудит кадрової документації.
Зокрема, під час аудиту кадрів можна порівняти дані з трудових книжок (особових листків
з обліку кадрів, копій дипломів про освіту в особових справах тощо) з вимогами, що визначені
в розділах «кваліфікаційні вимоги» кваліфікаційних характеристик та посадових (робочих)
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інструкцій, а також можливих інших доречних
документах.
У процесі аудиту кадрової документації перевіряють її відповідність вимогам трудового законодавства та нормативно-правовим актам сфери діловодства. Зокрема, недотримання вимог
трудового законодавства може призвести до трудових конфліктів на підприємстві, вирішення яких
потребуватиме додаткових матеріальних та людських ресурсів, що не може не позначитися і на
загальній ефективності діяльності підприємства, і,
відповідно, на якості його продукції або послуг.
Крім того, недотримання певних вимог трудового законодавства та/або недостатнє інформування певних працівників про відповідні кадрові
рішення, що їх стосуються (наприклад, несвоєчасне ознайомлення з окремими організаційно-розпорядчими документами підприємства), може
призвести до необізнаності працівників з певними нюансами їхньої роботи на підприємстві, не
повного розуміння ними «слушності» певних кадрових рішень, а також їх невдоволення діями керівництва тощо. Безперечно, все це також не може
не позначитися і на відношенні працівників до виконання своїх посадових обов’язків, що, у свою
чергу, вплине і на ті процеси на підприємстві, в
яких вони беруть участь, а також на якість відповідних вихідних результатів цих процесів, у т. ч. й
на якість продукції або послуг підприємства.

Основні терміни
та поняття щодо аудиту
Аби правильно та ефективно організувати кадровий аудит, як один із видів аудитів у СУЯ,
варто також більш детально ознайомитися і з
відповідними поняттями (термінами) та їх визначеннями. Це допоможе уникнути певної плутанини під час організації кадрового аудиту, а
також оформлення відповідних документів. Наприклад, у п. 3.13. ДСТУ ISO 9000:2015 наводяться такі визначення основних термінів
щодо аудиту:
— п. 3.13.1. аудит — систематичний, незалежний і задокументований процес отримання
об’єктивних доказів та їх об’єктивного оцінювання, щоб визначити ступінь дотримання критеріїв аудиту. Аудит може бути:
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• внутрішнім (аудит першою стороною) —
провадить саме підприємство чи за його дорученням певна особа для аналізування стосовно
управління та для інших внутрішніх цілей, і вони
можуть слугувати для підприємства основою для
декларування відповідності. Незалежність аудитора може бути доведено тим, що він не відповідає за діяльність, аудит якої провадять;
• зовнішнім (аудит другою чи третьою стороною) — провадять сторони, що мають певний
інтерес до діяльності підприємства, наприклад,
замовники, або інші особи за їхнім дорученням.
Аудити третьою стороною провадять зовнішні
незалежні аудиторські організації, наприклад,
ті, які здійснюють сертифікацію/реєстрацію
відповідності, чи державні органи;
• комбінованим — провадять одночасно на
одному об’єкті аудиту стосовно двох або більше
систем управління;
• спільним — провадять на одному об’єкті аудиту дві чи більше аудиторські організації;
— п. 3.13.4. програма аудиту — один або кілька
аудитів, запланованих на конкретний період часу
та спрямованих на досягнення конкретної цілі;
— п. 3.13.5. сфера аудиту — обсяг і межі аудиту, зазвичай, охоплює опис місця розташування ділянок, структурних підрозділів підприємства, видів робіт і процесів;
— п. 3.13.6. план аудиту — опис дій і заходів
для проведення аудиту;
— п. 3.13.7. критерії аудиту — сукупність політик, методик або вимог, що використовують як
еталон, з яким порівнюють об’єктивний доказ;
— п. 3.13.8. доказ аудиту — протоколи, виклади фактів чи інша інформація, що стосуються
критеріїв аудиту і можуть бути перевірені;
— п. 3.13.9. дані аудиту — результати оцінювання зібраних доказів аудиту за критеріями аудиту. Дані аудиту вказують на відповідність або
невідповідність (у разі законодавчих та інших
регламентованих вимог — вказують на дотримання або недотримання цих вимог) та можуть
зумовити ідентифікацію можливостей для поліпшування чи до реєстрування належних практик;
— п. 3.13.10. висновок аудиту — підсумок
аудиту після розглядання цілей аудиту та всіх
даних аудиту;
50

— п. 3.13.11. замовник аудиту — підприємство чи особа, яка подає заявку на проведення
аудиту;
— п. 3.13.12. об’єкт аудиту — підприємство,
яке піддають аудиту;
— п. 3.13.13. гід аудиту — особа, яку призначає об’єкт аудиту, щоб сприяти діяльності групи
аудиту;
— п. 3.13.14. група аудиту — одна чи кілька
осіб, які провадять аудит за підтримки, якщо необхідно, технічних експертів. Одного з аудиторів групи аудиту призначають керівником групи аудиту;
— п. 3.13.15. аудитор — особа, яка провадить
аудит;
— п. 3.13.16. технічний експерт — особа, яка
має спеціальні знання чи досвід у групі аудиту.
Спеціальні знання чи досвід стосуються організації процесу чи діяльності, що піддають аудиту,
або мови чи культури. Технічний експерт не має
повноважень аудитора;
— п. 3.13.17. спостерігач аудиту — особа,
яка супроводжує групу аудиту, але не здійснює
дій аудитора. Спостерігач може бути членом
об’єкта аудиту або регуляторного органу чи іншої зацікавленої сторони, який є свідком.

Кадровий аудит
як внутрішній аудит у СУЯ
Кадровий аудит на підприємстві є, як правило, внутрішнім або зовнішнім. У випадку внутрішнього аудита підприємство самостійно його
організовує, розробляє й затверджує відповідну
документацію та призначає відповідний персонал. Основні положення щодо внутрішніх аудитів у СУЯ розглядаються у п. 9.2. ДСТУ ISO
9001:2015, у якому зокрема передбачається, що
підприємство повинне:
— провадити внутрішні аудити в заплановані
проміжки часу;
— планувати, розробляти, виконувати та актуалізувати програму(-и) аудиту, охоплюючи
періодичність, методи, відповідальність, вимоги
щодо планування і звітність. Потрібно, щоб у
програмі(-ах) аудиту було враховано важливість процесів, яких це стосується, зміни, що
впливають на підприємство, і результати попередніх аудитів;
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— визначати критерії аудиту та сферу застосування кожного аудиту;
— добирати аудиторів і провадити аудити
так, щоб було забезпечено об’єктивність і неупередженість процесу аудиту;
— забезпечувати звітування про результати
аудитів перед відповідним керівництвом;
— виконувати відповідні коригування та коригувальні дії без необґрунтованої затримки;
— зберігати задокументовану інформацію як
доказ виконання програми аудиту та результатів аудиту.
Більш детальні настанови щодо проведення
усіх аудитів містяться у ДСТУ ISO 19011:2012.
При цьому у ньому зазначається, що викладені
у цьому стандарті настанови є гнучкими, і тому
у багатьох місцях в тексті зазначено, що використання цих настанов може різнитися залежно
від розміру та рівня досконалості системи управління підприємством, від характеру діяльності,
що підлягає аудиту, а також від цілей і сфери застосування аудитів, які має бути проведено.

Порядок
проведення аудиту
У ДСТУ ISO 19011:2012 наводяться й вимоги
щодо порядку проведення (відповідні етапи та
стадії) аудиту, а також детальні відомості щодо
документації аудиту. Так, відповідно до п. 5.1.
ДСТУ ISO 19011:2012 підприємство, що потребує проведення аудиту, має розробити програму
аудиту, яка сприяє визначенню результативності системи управління об’єкта аудиту. Програмою аудиту треба охоплювати інформацію
та ресурси, необхідні для результативної й ефективної організації і проведення аудитів у встановлені строки, а також:
— цілі програми аудиту та окремих аудитів;
— обсяг/кількість/типи/тривалість/ділянки/графік аудитів;
— методики програми аудиту;
— критерії та методи аудиту;
— формування групи аудиту;
— необхідні ресурси, зокрема кошти на відрядження та проживання;
— процеси вирішення питань щодо конфіденційності, захисту інформації, безпеки праці.
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У пунктах ДСТУ ISO 19011:2012 виділяються
та детально описуються такі основні етапи
(стадії) проведення аудиту:
— п. 6.2. початок аудиту — налагодження
початкового зв’язку з об’єктом аудиту, встановлення можливості здійснення аудиту;
— п. 6.3. підготовка до аудиту — аналіз відповідних документів, підготовка плану аудиту, визначення робочих завдань для групи аудиту, підготовка робочої документації;
— п. 6.4. здійснення аудиту — проведення
попередньої наради, критичний аналіз документів під час проведення аудиту, обмін інформацією під час аудиту, визначення ролей і відповідальності гідів та спостерігачів, збирання та
перевірка інформації, підготовка даних аудиту,
підбиття висновків, проведення заключної наради;
— п. 6.5. підготовка та подання звіту про
аудит — звіт про аудит має бути датовано, критично проаналізовано та схвалено відповідно до
методик програми аудиту. При цьому у звіті про
аудит має бути повний, точний, стислий і чіткий
опис аудиту, а також зазначено його цілі, сферу,
дати та місця проведення аудиту;
— п. 6.6. завершення аудиту — якщо виконано всі роботи за планом аудиту або було досягнуто згоди щодо цього із замовником аудиту
(наприклад, може виникнути непередбачена
ситуація, яка заважатиме завершенню аудиту
відповідно до плану);
— п. 6.7. виконання подальших дій за результатами аудиту (якщо зазначено в плані
аудиту) — залежно від цілей аудиту у висновках
може бути зазначено потребу внести виправлення або вжити коригувальних, запобіжних
або поліпшувальних заходів. Ці дії зазвичай визначає та реалізує об’єкт аудиту протягом узгодженого строку.
Зауважимо, що відповідальним за проведення
аудиту на всіх стадіях від його початку до завершення є призначений керівник групи аудиту.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Замовлення
№ 80 від 28 березня 2017 р.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «ДРУКАРНЯ АДЕФ»
вул. Б. Хмельницького, 32,
офіс 40-А, м. Київ, 01030,
Україна
Свідоцтво про внесення суб’єкта
видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК № 4605
від 28.08.2013

Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

