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«Зворотний зв‘язок»:
Кількох працівників нашого підприємства у поточному місяці було залучено до надурочних робіт — їх слід оплатити у подвійному розмірі годинної ставки
чи можна надати один день відгулу (надурочних годин на місяць виходить
якраз близько 8-ми)?
Час від часу один з працівників підприємства відмовляється їздити у нетривалі відрядження, мотивуючи це сімейними обставинами — чи можна на
нього якось вплинути, аби він виконував
свої трудові обов’язки?
Працівник, окрім своєї роботи, також
виконує обов’язки за іншою посадою в порядку суміщення. Але наразі
він виявив бажання припинити виконання роботи за суміщенням — яким чином
це слід оформити?
Працівниця перебуває у щорічній відпустці (на 24 календарні дні), але обставини так складаються, що через два
тижні ми будемо змушені її з цієї відпустки відкликати. Вона згодна, але за
умови, що 10 днів відпустки, які залишаться, будуть надалі надаватися їй щотижня (або через тиждень) по п’ятницях
по одному дню — чи можна так вчинити?
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Звільнення працівника
у зв’язку із закінченням строку
трудового договору
Як відомо, трудові договори з працівниками підприємств, установ, організацій (далі —
підприємство) відповідно до ст. 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
можуть бути «безстроковими» і «строковими». В останньому випадку працівника
можна звільнити не лише за багатьма «загальними» підставами, а й внаслідок закінчення строку трудового договору, що неможливо у випадку «безстрокового»
договору, строк якого не може закінчитися, бо його просто немає. Разом з тим,
бувають і випадки, коли строк дії трудового договору закінчився, але працівника все
одно не можна звільнити з роботи. Дізнайтеся про подібні випадки, а також інші
особливості звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

1. З’ясовуємо вимоги
законодавства
Можливість звільнення працівника у зв’язку
із закінченням строку трудового договору передбачено у п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП, де, зокрема,
зазначається, що підставою припинення трудового договору є закінчення строку (пункти
2 і 3 ст. 23 КЗпП), крім випадків, коли трудові
відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення.
Своєю чергою, у ст. 23 КЗпП зазначається, що
трудовий договір може бути:
1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
3) таким, що укладається на час виконання
певної роботи.
Як слідує із зазначеного, відповідно до статей
23 і 36 КЗпП «строковим трудовим договором»
вважається не лише трудовий договір, зазначений у п. 2 ст. 23 КЗпП, де згадується термін
«строк» («визначений строк»), а й трудовий договір, який вказаний у п. 3 ст. 23 КЗпП (укладений на час виконання певної роботи), хоча в

4

останньому випадку термін «строк» взагалі не
згадується. На практиці до таких «строкових»
трудових договорів можуть належати договори,
в яких, наприклад, містяться такі формулювання:
— «... прийняти малярем 3 розряду виробничого відділу на строк до 15.11.2018 р. включно»
(п. 2 ст. 23 КЗпП);
— «... прийняти малярем 3 розряду виробничого відділу на час виконання робіт із введення
до експлуатації виробничих приміщень Цеху
№ 2» (п. 3 ст. 23 КЗпП).
Також у зв’язку із закінченням строку трудового договору за п. 2 ст. 36 КЗпП можуть бути
звільнені й сезонні працівники (коли закінчується строк відповідного сезону), і тимчасові
працівники, і працівники, які працюють за
контрактом (коли закінчується строк дії їхнього
контракту). Зокрема, у ч. 3 ст. 21 КЗпП зазначається, що контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права,
обов’язки і відповідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення та
організації праці працівника, умови розірвання
договору, в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
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Кадровикам також слід звернути увагу і на
вимоги ч. 2 ст. 23 КЗпП, у якій зазначається, що
строковий трудовий договір укладається у
випадках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк з
урахуванням:
— характеру наступної роботи;
— умов її виконання;
— інтересів працівника;
— в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Таким чином, якщо трудовий договір буде
укладено на певний строк (час виконання певних робіт) без урахування зазначених обмежень
згідно з ч. 2 ст. 23 КЗпП, у разі звільнення відповідного працівника у зв’язку із закінченням
строку трудового договору за п. 2 ст. 36 КЗпП
може виникнути трудовій спір, якщо зазначений працівник не захоче звільнятися і буде наполягати на тому, що строковий трудовий договір був укладений з ним незаконно, і цей договір
слід вважати безстроковим.
При цьому слід зазначити, що чинним законодавством чітко не встановлені конкретні вимоги щодо характеру роботи або умов її виконання, які були б правомірною підставою для
укладення саме строкового трудового договору.
На практиці строковий трудовий договір найчастіше укладають, наприклад, у таких випадках:
— на період виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника, за яким зберігається
відповідно до законодавства місце роботи або
посада (наприклад, на час відпустки, тривалого
відрядження, призову на військову службу під
час мобілізації основного працівника тощо);
— на строк обрання працівника на виборну
посаду в органи місцевого самоврядування;
— якщо працівник сам виявив бажання
укласти саме строковий трудовий договір.
Особисте ж бажання роботодавця, його невпевненість у фінансових результатах діяльності
підприємства (наявності у майбутньому ринків
збуту для продукції підприємства) тощо можуть
бути визнані під час розгляду можливого трудового спору як неправомірні підстави укладання
саме строкового трудового договору.
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Приклад
Підприємство на постійній основі виробляє певні зразки меблів, що користуються
великим (стабільним) попитом, і тому підприємством підписані договори із замовниками на постачання цих меблів на кілька
років наперед. Після звільнення з підприємства одного з верстатників деревообробних верстатів, підприємству було потрібно
прийняти на роботу за вакантною професію згідно зі штатним розписом на 2018 рік
нового робітника. Оскільки, згідно з ч. 2
ст. 27 КЗпП, строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а роботодавець хотів
«перестрахуватися» і «випробувати» нового
робітника протягом трьох місяців, він вирішив прийняти його на роботу за строковим трудовим договором з 01.03.2018 р. по
31.05.2018 р., щоб мати можливість звільнити нового робітника через 3 місяці (якщо
він «не сподобається» роботодавцеві) або
укласти з ним новий безстроковий договір
(якщо «сподобається»). У зв’язку із зазначеним, у наказі про прийняття на роботу
нового працівника було вказано, що його
прийнято на строк до 31.05.2018 р., хоча у
своїй заяві про прийняття на роботу новий
робітник не вказав, що він просить прийняти його на роботу лише на певний строк. У
подальшому зазначений працівник може
оспорити своє можливе звільнення за п. 2
ст. 36 КЗпП, оскільки укладення у цьому випадку саме строкового трудового договору
не було обумовлено ані характером чи умовами роботи, ані інтересами працівника,
ані вимогами законодавства.
Також кадровикам слід звернути увагу і на
норми ч. 3 ст. 26 КЗпП, відповідно до якої не
можна встановлювати випробування, серед іншого, і для осіб, з якими укладається строковий
трудовий договір строком до 12 місяців. Тому у
вищенаведеному прикладі для відповідного працівника, з яким укладено строковий трудовий
договір, не можна встановлювати випробування
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(якщо роботодавець захоче і цього, щоб у нього
була можливість звільнити такого працівника не
лише через 3 місяці за п. 2 ст. 36 КЗпП, але також
і через місяць за п. 11 ст. 40 КЗпП у зв’язку із
встановленням невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування).

2. Уточнюємо, коли саме
можна звільнити працівника
Також кадровикам слід звернути увагу і на
відповідні «застереження», що містяться у п. 2
ст. 36 КЗпП відносно «фактичної тривалості»
трудових відносин після закінчення строку трудового договору і відсутності «вимоги про їх
припинення». Тобто якщо працівник продовжує виходити на роботу й після закінчення
строку трудового договору та не виказує жодним чином свого бажання припинити роботу,
а роботодавець також не вимагає припинити
ці трудові відносини за строковим трудовим
договором і допускає працівника до роботи,
то строковий трудовий договір фактично перетворюється на безстроковий і у подальшому
відповідного працівника вже буде неможливо
звільнити у зв’язку із закінченням стоку трудового договору за п. 2 ст. 36 КЗпП.
Приклад
Підприємство виробляє меблі дрібними
партіями за окремими зразками (за погодженням із замовником), але у зв’язку із невизначеною кон’юнктурою на ринку (коливанням попиту на зазначені меблі) має
обсяг підтверджених замовлень за певним
зразком лише на наступні 3 місяці. Після
звільнення з роботи верстатника деревообробних верстатів роботодавець вирішив
прийняти на роботу нового робітника за
строковим трудовим договором лише на 3
місяці з 01.03.2018 р. по 31.05.2018 р., бо у
роботодавця не було впевненості, що протягом трьох місяців у зв’язку зі складною
ситуацією на ринку він отримає нові замовлення. Але невеликий обсяг нових замовлень роботодавцеві все ж таки вдалося
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отримати, і тому він не звільнив нового
верстатника 31.05.2018 р. (не поставив вимогу про припинення трудових відносин),
щоб мати можливість виконати і нові замовлення, а вирішив звільнити його у
зв’язку із закінченням строку трудового договору за п. 2 ст. 36 КЗпП «заднім числом»
лише 14.06.2018 р.. У цьому випадку може
виникнути трудовий спір, якщо працівник
не схоче припиняти трудові відносини і
буде наполягати на незаконності свого
фактичного звільнення 14.06.2018 р.
(якщо працівник продовжував виходити на
роботу і після 31.05.2018 р. по 14.06.2018 р.,
не подавав заяви про своє звільнення
31.05.2018 р., а роботодавець не видавав
наказ до 31.05.2018 р. про звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку
трудового договору).
Зазначене також підтверджується і нормами
ч. 1 ст. 391 КЗпП, у якій зазначається, що якщо
після закінчення строку трудового договору
(пункти 2 і 3 ст. 23 КЗпП) трудові відносини
фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їхнього припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.
Крім того, у ч. 2 ст. 391 КЗпП вказується, що
трудові договори, які були переукладені один
чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП, вважаються такими,
що укладені на невизначений строк.
Приклад
Роботодавець з попередніх прикладів,
у зв’язку з отриманням невеликого додаткового замовлення на меблі, вирішив
31.05.2018 р. переукласти строковий трудовий договір з працівником, строк дії якого
закінчився 31.05.2018 р., на новий строк по
14.06.2018 р., на що відповідний працівник
погодився. Потім 14.06.2018 р. роботодавець звільнив відповідного працівника за
п. 2 ст. 36 КЗпП (видавши відповідний на-
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каз) у зв’язку із закінченням строку переукладеного на новий строк строкового трудового договору. При цьому працівнику буде
важко оспорювати (хоча і можливо) на підставі ч. 2 ст. 391 КЗпП строковий характер
переукладеного трудового договору, оскільки він був переукладений на певний строк
у зв’язку з дійсно тимчасовим характером
відповідної роботи (тобто у роботодавця
були додаткові замовлення на нові меблі
певного зразка тільки до 14.06.2018 р. і після цієї дати у нього не було потреби у відповідному працівникові). Разом з цим, залежно від конкретних обставин справи, орган,
який розглядатиме трудовий спір, може
прийняти рішення і на користь працівника,
тобто про визнання строкового трудового
договору безстроковим, якщо він не вважатиме відсутність замовлень такими обставинами, що допускають укладення у конкретному випадку строкового трудового
договору.
Водночас, якби у роботодавця було замовлень багато, на кілька років наперед,
то у відповідного працівника було б набагато більше шансів вирішити можливий
трудовий спір на свою користь, якби роботодавець спробував його звільнити за
п. 2 ст. 36 КЗпП 14.06.2018 р., а працівник
цього не хотів (бо він правомірно вважав
би свій переукладений один раз строковий договір таким, що укладений на невизначений строк відповідно до ч. 2 ст. 391
КЗпП).
У випадку звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП слід
також враховувати і вимоги законодавства щодо
обчислення строків, зокрема ст. 2411 КЗпП. Наприклад, строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця
строку, а якщо кінець строку, обчислюваного
місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується
в останній день цього місяця. Натомість якщо
останній день строку, який визначається днями, припадає на святковий, вихідний або не-
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робочий день, то днем його закінчення вважається найближчий робочий день.

3. Враховуємо особливості
звільнення окремих категорій
працівників
У відповідних випадках строковий договір
може бути укладено і з працівниками, які належать до категорії, можливість звільнення яких
згідно із законодавством значно ускладнено.
Зокрема, у ч. 3 ст. 184 КЗпП передбачено, що
звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — ч. 6
ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності
дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю після закінчення строкового
трудового договору з ними можливе лише з їх
обов’язковим працевлаштуванням. При цьому на період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше
трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Також розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням у згаданому випадку не допускається.
Крім того, зазначене додатково «підкріплюється» і п. 9 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, де
наголошено, що звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років (або понад три роки, але не
більше, ніж до 6 років, якщо дитина за медичним висновком у цей період потребує домашнього догляду), одиноких матерів (жінка, яка
не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька
дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова,
інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама)
при наявності дитини віком до чотирнадцяти
років або дитини з інвалідністю провадиться з
обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184
КЗпП).
Також згідно зі ст. 1861 КЗпП гарантії, передбачені у ст. 184 КЗпП, поширюються і на батьків, які виховують дітей без матері (у т. ч. в разі
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тривалого перебування матері у лікувальному
закладі), а також на опікунів (піклувальників),
одного з прийомних батьків, одного з батьківвихователів.
На практиці, щоб уникнути можливих непорозумінь і трудових спорів у випадку звільнення
за п. 2 ст. 36 КЗпП зазначених категорій працівників (відповідних жінок та інших), роботодавцю слід попередити (Зразок 1) відповідного працівника (бажано у письмовій формі), що після

закінчення строку його трудового договору він
до роботи допущений не буде, що на період пошуку підходящої роботи для нього він може залишатися вдома, але повинен буде з’явитися на
підприємство, коли буде знайдено можливість
його працевлаштувати для продовження роботи
(при працевлаштуванні на цьому підприємстві),
або для одержання трудової книжки і розрахунку по заробітній платі (при працевлаштуванні
на іншому підприємстві).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТРА»
м. Київ

10.08.2018 р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Власенко Олені Іванівні,
економісту планового відділу

Повідомляємо Вам, що 15 серпня 2018 р. закінчується строк дії трудового договору, укладеного з Вами 15 травня 2018 р. (наказ від 14 травня 2018 р. № 120-п). Оскільки Ви є одинокою матір’ю, то відповідно до статтей 184, 1861 КЗпП з 16 серпня 2018 р. починається період
Вашого працевлаштування (пошук підходящої роботи), протягом якого Ви не будете допущені до роботи. Згідно зі ст. 184 КЗпП протягом періоду працевлаштування за Вами буде збережено середню заробітну плату, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового
трудового договору. На період пошуку підходящої роботи Ви можете перебувати вдома, але
повинні з’явитися на підприємство, коли буде знайдено можливість працевлаштувати Вас для
продовження роботи (якщо буде знайдена робота на нашому підприємстві) або для одержання трудової книжки та розрахунку із заробітної плати у випадку працевлаштування на іншому
підприємстві відповідно до Вашої спеціальності та кваліфікації.
Директор

Івашко

З повідомленням ознайомлена:
10.08.2018 р.

Власенко

При цьому у зазначених випадках працевлаштування відповідного працівника можна не
звільняти за п. 2 ст. 36 КЗпП, а:
— перевести відповідним наказом на іншу
посаду на тому ж підприємстві (якщо буде знайдено можливість працевлаштування на цьому ж
підприємстві);
— звільнити відповідним наказом у зв’язку
з переведенням на інше підприємство за п. 5
ст. 36 КЗпП (у разі працевлаштування на іншому підприємстві).
Якщо ж працівник відмовляється від працевлаштування за фахом без поважних причин, то
його можна буде звільнити за п. 2 ст. 36 КЗпП
навіть якщо після закінчення строку трудового
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В. Г. Івашко
О. І. Власенко

договору вже пройшов певний час, бо вважати у
цьому випадку строковий трудовий договір продовженим на невизначений строк буде неможливо, оскільки після закінчення строку трудового договору з боку роботодавця була наявна
вимога щодо припинення трудового договору.
Також слід звернути увагу на те, що хоча у
ст. 184 КЗпП і йдеться про збереження середньої
заробітної плати протягом трьох місяців працевлаштування, але максимальний термін, протягом якого роботодавець повинен працевлаштувати відповідного працівника після закінчення
строку трудового договору, чинним законодавством не встановлено. Тому на практиці інколи
період працевлаштування може бути і більше
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трьох місяців, але вже без збереження середньої
заробітної плати. У зазначеному випадку це
може бути невигідно для відповідного працівника, тому він може знайти собі роботу самостійно
і подати відповідну заяву роботодавцю про відмову від обов’язкового працевлаштування. За
таких обставин зазначений працівник звільняється з роботи за п. 2 ст. 36 КЗпП у день подання цієї заяви (або за іншими підставами, наприклад, за власним бажанням, за угодою сторін
у разі наявності відповідної заяви та/або домовленості працівника з роботодавцем).

4. Враховуємо законодавство
щодо профспілок
Оскільки звільнення працівника за п. 2 ст. 36
КЗпП не належить до випадків звільнення за ініціативою роботодавця, то йому і не потрібно
отримувати на це попередню згоду виборного
органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника), а також пропонувати працівникові іншу роботу, як це передбачено законодавством для деяких випадків
звільнення з ініціативи роботодавця.
Разом з тим, якщо працівник, якого звільняють за п. 2 ст. 36 КЗпП, є членом виборного
органу профспілки, то отримати відповідну згоду на звільнення все ж таки необхідно, адже у
ч. 3 ст. 252 КЗпП, зазначається, що звільнення
членів виборного профспілкового органу
підприємства (у т. ч. структурних підрозділів),
його керівників, профспілкового представника
(там, де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності:
— попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є;
— вищого виборного органу цієї професійної
спілки (об’єднання професійних спілок.
Як видно із зазначеного, ч. 3 ст. 252 КЗпП
сформульована таким чином, що одержання
згоди профспілки й її вищого органу є необхідним при звільненні члена виборного профспілкового органу підприємства, його керівника чи
профспілкового представника з будь-якої підстави, у т. ч. й у зв’язку із закінченням строку
трудового договору. Але якщо у працівника вже
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закінчився строк повноважень у виборному органі профспілки, то його можна звільняти за п. 2
ст. 36 КЗпП і без згоди профспілки.

5. Оформлюємо звільнення
і проводимо остаточний
розрахунок
У день закінчення строку трудового договору
або перед цим днем (але не пізніше дня закінчення строку трудового договору, якщо роботодавець не хоче, щоб виникнули підстави для того,
аби строковий трудовий договір фактично перетворився на безстроковий відповідно до ч. 1
ст. 391 КЗпП) роботодавець видає відповідний
наказ про звільнення працівника за п. 2 ст. 36
КЗпП, з яким необхідно ознайомити працівника
під підпис, як це передбачено і у випадках звільнення працівника з інших підстав (Зразок 2).
Подавати ж заяву про звільнення працівникові у цьому випадку не потрібно. Також немає потреби і додатково завчасно попереджати працівника про майбутнє звільнення (якщо він не
належить до відповідних «пільгових» категорій
працівників, про які йшлося вище), адже він
фактично вже був попереджений про це, коли
ознайомлювався з відповідним наказом про
прийняття його на роботу саме на певний строк.
Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення й інших документів на
підприємстві про звільнення: вноситься запис
про звільнення до трудової книжки працівника
(Зразок 3), підготовлюється копія наказу для
працівника (якщо він вимагає цього), оформлюються відповідні документи бухгалтерією
щодо остаточного розрахунку з працівником,
зокрема підраховуються відповідні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми.
У день звільнення, згідно зі ст. 47 КЗпП, роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з працівником розрахунок у
строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день звільнення);
— видає працівникові копію наказу про звільнення з роботи (на вимогу працівника).
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТРА»
НАКАЗ
11.09.2018 р.

м. Київ

№ 134-п

Про звільнення
Прокопенка І. І.
ЗВІЛЬНИТИ:
ПРОКОПЕНКА Івана Івановича, верстатника деревообробних верстатів 3-го розряду Цеху
№ 1, з роботи 12.09.2018 р. у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36
КЗпП.
Директор

Івашко

З наказом ознайомлений:
11.09.2018 р.

В. Г. Івашко

Прокопенко

І. І. Прокопенко

Зразок 3

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ватра»
04

13

03

2018

05

12

09 2018

Прийнято верстатником деревообробних верстатів Наказ від 12.03.2018
№ 45-п
3-го розряду Цеху № 1
Звільнено у зв’язку із закінченням строку трудового

Наказ від 11.09.2018

договору, п. 2 ст. 36 КЗпП

№ 134-п

Інспектор з кадрів

Якщо ж працівник у день звільнення не працював, усі відповідні суми розрахунку (як передбачені законодавством (заборгованість за
заробітною платою на день звільнення, компенсація за невикористану відпустку), так і
можливі додаткові суми відповідно до угоди
про звільнення чи колективного договору)
мають бути виплачені не пізніше наступного
дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Для підтвердження отримання трудової
книжки працівник має розписатися в особистій
картці та Книзі обліку руху трудових книжок і
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Панько

Л. І. Панько

вкладишів до них. Якщо ж працівник відмовляється отримати трудову книжку або засвідчити своїм підписом її отримання, це слід підтвердити шляхом складання спеціального акта. У
випадку відмови працівника підписати й інші
необхідні документи, це може бути зафіксовано
в акті разом з відмовою отримати трудову книжку. Також відповідний акт варто скласти і у випадку відсутності працівника на роботі у день
звільнення.
Крім того, в разі відсутності працівника на роботі у день звільнення роботодавцю слід надіслати на його адресу проживання поштове по-
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двох років, після чого її можна здати до архіву,
де вона має зберігатися протягом ще 50 років, а
після закінчення цього строку знищуватися у
встановленому порядку.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

реклама

відомлення (бажано рекомендованим листом із
повідомленням про вручення) з інформацією
про необхідність отримання трудової книжки
(із зазначенням місця та часу отримання). У разі
нез’явлення працівника для отримання трудової
книжки у зазначений час, слід також скласти
відповідний акт. У випадку неотримання працівником трудової книжки під час звільнення
вона має зберігатися на підприємстві протягом

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
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Державна таємниця:
особливості роботи
з документами
В усі часи одним із найважливіших завдань держави була інформаційна безпека та
охорона державної таємниці зокрема. А від збереження таємниці не в останню чергу залежить успіх проекту чи ефективність роботи усього підприємства. Сьогодні до
основних загроз національній безпеці України в інформаційній сфері віднесемо витік інформації, що становить державну таємницю. Ці обставини ще більше актуалізують значення інформації, що складає державну таємницю. В Україні заради охорони інформації, що становить державну таємницю, встановлена загальнодержавна
система організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативних заходів. Отже, яку інформацію слід вважати такою, що містить державну
таємницю? На які нормативно-правові акти слід зважати кадровикам та юристам
підприємства? Яка форма подання інформації, що включена до Зводу відомостей,
що містять державну таємницю? Що вносити до облікової картки громадянина про
надання допуску до державної таємниці? Усі ці питання не втрачають своєї актуальності та вимагають роз’яснення.

Правові основи
Відносини у сфері охорони державної таємниці у нашій країні регулюються Конституцією
України, Законом України «Про інформацію» від
2 жовтня 1992 р. № 2657-XII (далі — Закон
№ 2657), Законом України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-XII (далі —
Закон № 3855), міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана законодавчим
органом України, та іншими нормативно-правовими актами.
Що ж вважати державною таємницею? Так,
згідно зі ст. 1 Закону № 3855 під терміном «державна таємниця» (або «секретна інформація»)
мається на увазі вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення
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яких може завдати шкоди національній безпеці
України та які визнані у порядку, встановленому
цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.
Зауважимо, що на практиці вищевказане поняття досить часто плутають із поняттям «комерційна таємниця», яка має зовсім інший зміст та
режим роботи. Комерційна таємниця — це така
інформація, що належить до різновидів конфіденційної інформації, що не є власністю держави. У ч. 1 ст. 36 Господарського Кодексу України
поняття «комерційна таємниця» чітко відокремлюється від секретної інформації та визначається
як відомості, що не є державною таємницею,
пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди інтересам цього підприємства. Тобто це відомості
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організаційного, комерційного, технічного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих,
які згідно з чинним законодавством не можуть
бути віднесені до державної таємниці.
Слід звернути увагу, що на інформацію, яка
складає державну таємницю, призначається
гриф секретності, тобто реквізит матеріального
носія секретної інформації, що засвідчує ступінь
секретності даної інформації. Сьогодні виділяють наступні категорії (ступені секретності),
які характеризують важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою:
• особливої важливості;
• цілком таємно;
• таємно.
Вітчизняним законодавством чітко встановлено віднесення інформації до державної таємниці
до компетенції відповідних фахівців (державні
експерти з питань таємниць), які й приймають
рішення про віднесення категорії відомостей
або окремих відомостей до державної таємниці
з установленням ступеня їх секретності шляхом
обґрунтування та визначення можливої шкоди
національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації
до Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю (далі — Звід відомостей), та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього. Хто ж такий державний експерт з питань таємниць? У
ст. 1 Закону № 3855 вказується, що це посадова
особа, уповноважена здійснювати відповідно
до вимог Закону № 3855 віднесення інформації
до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни
ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування. Основна функція діяльності експертів — винесення мотивованого та обґрунтованого рішення про віднесення інформації до
державної таємниці. Ця посадова особа несе
особисту відповідальність за законність і обґрунтованість свого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, яке може бути
змінено або скасовано Президентом України.
Зауважимо, що строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до державної

№ 18 (174), 17 вересня 2018

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

таємниці, встановлюється експертом з урахуванням ступеня секретності інформації та інших обставин, не може перевищувати:
• для інформації із ступенем секретності
«особливої важливості» — 30 років;
• для інформації «цілком таємно» — 10 років;
• для інформації «таємно» — 5 років.
Після закінчення зазначеного строку дії рішення про віднесення інформації до держтаємниці, його може бути подовжено відповідним
рішенням державного експерта.
Державний експерт з питань таємниць у своєму рішенні (документі) зазначає:
— інформацію, яка має становити державну
таємницю та її відповідність категоріям та вимогам, передбаченим законодавством;
— підстави для віднесення інформації до державної таємниці та обґрунтування шкоди, яка
може бути нанесена національній безпеці країни у разі її розголошення;
— ступінь секретності зазначеної інформації;
— орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, підприємство, установа, організація чи громадянин, який вніс пропозиції про
віднесення цієї інформації до державної таємниці та орган державної влади, якому надається
право визначати коло суб’єктів, які матимуть
доступ до цієї інформації;
— строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці.
Відомості, що становлять державну таємницю, відповідно до Закону № 3855, формуються у
відповідний Звід, який є єдиною формою реєстрації таких відомостей в Україні. З моменту
опублікування такого Зводу держава забезпечує
захист і правову охорону відомостей, які зареєстровані в ньому. Цей документ формується
Службою безпеки України (далі — СБУ) на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної
таємниці та висновків державних експертів про
скасування раніше прийнятих рішень, а у випадках, передбачених ст. 12 Закону № 3855, —
на виконання рішень суду.
Інформація, яка включена до Зводу відомостей, що містять державну таємницю, подається
за встановленою формою (див. Таблицю).
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Таблиця
Форма подання інформації, яка включена до Зводу відомостей, що містять державну таємницю
Номер
статті
ЗВДТ

Зміст відомостей, що
становлять державну
таємницю

Ступінь
секретності

1

2

3

Строк дії рішення про
Реєстраційний номер і дата рішення
віднесення інформації до
державного експерта з питань
державної таємниці (у роках)
таємниць

Слід пам’ятати, що для того аби інформація
вважалась державною таємницею, вона має
бути включена до вказаного Зводу відомостей,
тобто з часу опублікування Зводу відомостей,
що становлять державну таємницю, до яких
включена ця інформація чи зміни до нього у порядку, встановленому Законом № 3855, відомості стають державною таємницею і охороняються відповідним чином.
Логічно може виникнути запитання: де найчастіше стикаються з такою інформацією? Зазвичай, з нею працюють органи законодавчої,
виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші державні органи, Верховна
Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, об’єднання
громадян, що провадять діяльність, пов’язану з
державною таємницею. Утім, подекуди вона
може бути отримана і громадянами України,
іноземцями та особами без громадянства, яким
у встановленому порядку наданий доступ до
державної таємниці.
Слід чітко розрізняти, яку саме інформацію чинне законодавство відносить до державної таємниці. Так, згідно зі ст. 8 Закону № 3855, до державної таємниці може належати інформація:
1) у сфері оборони;
2) у сфері економіки, науки і техніки;
3) у сфері зовнішніх відносин;
4) у сфері державної безпеки та охорони правопорядку.
Зауважимо, що конкретні відомості може
бути віднесено до державної таємниці за ступенями секретності «особливої важливості», «цілком таємно» та «таємно» лише за умови, що
вони належать до зазначених вище категорій, а
їх розголошення завдаватиме шкоди інтересам
національної безпеки України.
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4

5

Там само заборонено: відносити до державної таємниці будь-які відомості, якщо цим будуть звужуватися зміст і обсяг конституційних
прав та свобод людини і громадянина, завдаватиметься шкода здоров’ю та безпеці населення.
У ч. 4 ст. 8 Закону № 3855 чітко визначено, що
до державної таємниці не відноситься інформація:
— про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров’я людини;
— про аварії, катастрофи, небезпечні природні
явища та інші надзвичайні події, які сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян;
— про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні
показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
— про факти порушень прав і свобод людини
і громадянина;
— про незаконні дії державних органів, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
— інша інформація, доступ до якої відповідно
до законів та міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, не може бути обмежено.

Спеціальні відділи на підприємстві
Роботодавець має зважати, що з метою охорони державної таємниці в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, що провадять
діяльність, пов’язану з державною таємницею,
чинним законодавством встановлено відповідний порядок забезпечення та виконання заходів
з охорони державної таємниці — режим секретності. Розроблення та здійснення конкретних
заходів щодо забезпечення режиму секретності,
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постійного контролю за їх додержанням в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях покладається на їх режимно-секретні
органи (далі — РСО), які є головними підрозділами організацій, установ та підприємств з
виконання завдань у сфері охорони державної
таємниці. Слід відзначити, що СБУ здійснюється
постійне організаційно-методичне керівництво
діяльністю режимно-секретних органів.
Так, відповідно до ст. 21 Закону № 3855,
створення, реорганізація чи ліквідація РСО
здійснюються за погодженням із СБУ, з якою
РСО у своїй роботі мають взаємодіяти. До
складу режимно-секретного органу входять
підрозділи режиму, секретного діловодства та
інші підрозділи, що безпосередньо забезпечують охорону державної таємниці, залежно
від специфіки діяльності державного органу,
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.
У державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях із значним обсягом робіт,
пов’язаних з державною таємницею, вводиться посада заступника керівника з питань
режиму, на якого покладаються обов’язки та
права керівника РСО.
Слід звернути увагу, що в державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях з незначним
обсягом робіт, пов’язаних з державною таємницею, де штатним розписом не передбачено створення РСО, облік і зберігання секретних документів, а також заходи щодо забезпечення
режиму секретності здійснюються особисто їх
керівниками або спеціально призначеним наказом керівника працівником після створення
необхідних умов, що забезпечують режим секретності. На них поширюються обов’язки та
права працівників РСО.
Призначення осіб на посади заступників керівників з питань режиму, начальників РСО і їх заступників, а також видання наказу про покладення на окремого працівника обов’язків щодо
забезпечення режиму секретності здійснюється
за погодженням з органами СБУ та РСО вищестоя-
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щих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
Хто ж може працювати в цьому відділі? Як
правило, вони комплектуються спеціалістами,
яким надано допуск до державної таємниці із
ступенем секретності «цілком таємно», якщо характер виконуваних робіт не вимагає допуску
до державної таємниці із ступенем секретності
«особливої важливості». Якщо державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа або організація не провадить
діяльність із секретною інформацією, що має
ступені секретності «цілком таємно» та «особливої важливості», РСО такого органу, підприємства, установи або організації комплектується
спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності «таємно».

Допуск до державної таємниці
Хто ж має допуск до державної таємниці?
Згідно зі ст. 22 Закону № 3855 такий допуск, або
оформлення права громадянина на доступ до
секретної інформації відбувається шляхом надання повноважною посадовою особою дозволу
громадянину на ознайомлення з конкретною
секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або
ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, цією посадовою особою
відповідно до її службових повноважень. Залежно від ступеня секретності інформації чинним
законодавством встановлюються наступні форми допуску до державної таємниці:
• форма 1 — для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «особливої
важливості», «цілком таємно» та «таємно»;
• форма 2 — для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «цілком таємно» та «таємно»;
• форма 3 — для роботи з секретною інформацією, що має ступінь секретності «таємно».
Там само у ч. 1 ст. 22 Закону № 3855 встановлено також наступні терміни дії допусків:
— для форми 1 – 5 років;
— для форми 2 – 7 років;
— для форми 3 – 10 років.
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Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону № 3855, допуск
до державної таємниці надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності
або навчання, органами СБУ після проведення їх
перевірки. Порядок надання допуску до державної таємниці, перелік та форми документів, а також порядок їх надання визначається Кабінетом
Міністрів України (далі — КМУ).
Зауважимо, що в окремих випадках, які визначаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із СБУ громадянам України віком від 16
років може надаватися допуск до державної
таємниці із ступенями секретності «цілком таємно» та «таємно», а віком від 17 років — також до
державної таємниці із ступенем секретності
«особливої важливості».
Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної таємниці державними
органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, де
працюють, проходять службу або навчаються
громадяни, оформляються відповідні документи, які надсилаються до органів СБУ. У разі, якщо
потреба громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю, не пов’язана з місцем
роботи, служби або навчання, документи про
надання допуску до державної таємниці можуть
оформлятися за місцем провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
Надання допуску передбачає:
— визначення необхідності роботи громадянина із секретною інформацією;
— перевірку громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці;
— взяття громадянином на себе письмового
зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;
— одержання у письмовій формі згоди громадянина на передбачені законом обмеження прав
у зв’язку з його допуском до державної таємниці;
— ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за порушення законодавства про
державну таємницю.
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Для надання допуску до роботи з документами, що містять державну таємницю, має бути
заповнена облікова картка громадянина про надання допуску до державної таємниці за формою, затвердженою СБУ. Всі облікові картки
громадянина про надання допуску до державної
таємниці реєструються у журналі реєстрації облікових карток громадянина про надання допуску до державної таємниці (див. Зразок).
Порядок заповнення форм документів для
оформлення громадянам допуску до державної
таємниці затверджено наказом СБУ від 4 лютого
2002 р. № 26. Йдеться про наступне:
1. У обліковій картці громадянина про надання допуску до державної таємниці (далі — облікова картка) його анкетні дані заповнюються
органом державної влади, органом місцевого
самоврядування, підприємством, установою,
організацією, що подає органу СБУ документи
для оформлення громадянинові допуску до державної таємниці, на друкарській машинці РСО,
інші відомості — на друкарській машинці РСО
або розбірливим почерком чорними чи фіолетовими чорнилами. Формат облікової картки у
розгорнутому вигляді 210  297 мм.
У разі відсутності місця в обліковій картці для
подальшого внесення до неї даних про громадянина або її зношення заводиться нова облікова
картка, яка реєструється за новим обліковим
номером у журналі реєстрації облікових карток
громадянина про надання допуску до державної
таємниці та зберігається разом з попередньою
обліковою карткою. Зміни та доповнення до облікових карток, які зберігаються в РСО органу
державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, вносяться тільки співробітниками РСО.
2. У журналі реєстрації облікових карток громадянина про надання допуску до державної таємниці (далі — журнал) реєструються облікові
картки, що оформлюються РСО органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, а також, які
отримані за запитами в установленому порядку.
У випадках отримання від органу СБУ листа з
висновком про неможливість надання громадянинові допуску до державної таємниці у графі 5
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Зразок
Облікова картка громадянина про надання допуску до державної таємниці
Для службового користування
(після заповнення)

№ _________ від «____»_________20___р.
(за журналом обліку)

Місце для фотокартки
4,5  6,0
М.П.

1. ______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

2. Дата народження «____»________________________________________19____р. Фотокартку ___________________________
3. Місце народження _____________________________________________________
(прізвище ім’я та по батькові)
4. Місце проживання _____________________________________________________ та відомості, зазначені в обліковій картці,
________________________________________________________________________ засвідчую
5. ______________________________________________________________________
(примітки про зміни прізвища, місця проживання тощо
Керівник режимно-секретного органу
6. ______________________________________________________________________ (РСО)
(відомості про порушення режиму секретності)
_________
_____________________
(підпис)

Начальник управління охорони і
контррозвідувального захисту державної
таємниці Служби безпеки України

підпис

журналу зазначається вхідний реєстраційний
номер та дата реєстрації зазначеного документа, а у графі 9 — номер та дата акта про знищення незаповненої облікової картки.
3. Картка про результати перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці заповнюється тільки на громадянина, який
оформлюється на допуск до державної таємниці, її формат — 105  148 мм. Пункти 1 та 2 картки заповнюються на друкарській машинці РСО
органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, що подає органу СБУ документи для оформлення громадянинові допуску до державної
таємниці. Пункт 3 картки заповнюється органом СБУ. Підписами посадових осіб органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації картка
не засвідчується.
4. Картки з анкетними даними на громадянина, щодо якого розглядається питання про
надання допуску до державної таємниці, заповнюються на громадянина, щодо якого розглядається питання про надання допуску до дер-
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(прізвище, ініціали)

розшифровка підпису

жавної таємниці, та на кожного з його близьких
родичів: батька, матір, рідних братів, сестер,
дітей віком понад 16 років, а також на дружину
(чоловіка), її формат — 148  210 мм.
Якщо громадянин, щодо якого розглядається
питання про надання допуску до державної таємниці, або хто-небудь з його близьких родичів
змінював прізвище, то на кожне прізвище заповнюється додаткова картка.
Пункти 1, 2, 3, 4, 5, 6 картки заповнюються на
друкарській машинці РСО органу державної
влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, що подає органу СБУ документи для оформлення громадянинові допуску до державної таємниці. Підписами
посадових осіб органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації картка не засвідчується.
На практиці допуск до державної таємниці у
багатьох випадках не надається. Які ж підстави
відмови у наданні допуску? Згідно зі ст. 23 Закону № 3855 йдеться про випадки:
— відсутності у громадянина обґрунтованої
необхідності в роботі із секретною інформацією;
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— сприяння громадянином діяльності іноземної держави, іноземної організації чи їх
представників, а також окремих іноземців чи
осіб без громадянства, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України, або участі
громадянина в діяльності політичних партій та
громадських організацій, діяльність яких заборонена у порядку, встановленому законом;
— відмови громадянина взяти на себе письмове зобов’язання щодо збереження державної
таємниці, яка буде йому довірена, а також за відсутності його письмової згоди на передбачені
законом обмеження прав у зв’язку з допуском до
державної таємниці;
— наявності у громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не погашеної чи
не знятої в установленому порядку;
— наявності у громадянина психічних розладів, які можуть завдати шкоди охороні державної
таємниці, відповідно до переліку, затвердженого
Міністерством охорони здоров’я України і СБУ.
Окрім цього, відмова допуску до державної
таємниці може бути у разі:
— повідомлення громадянином під час оформлення допуску недостовірних відомостей про
себе;
— постійного проживання громадянина за
кордоном або оформлення ним документів на
виїзд для постійного проживання за кордоном;
— невиконання громадянином обов’язків
щодо збереження державної таємниці, яка йому
довірена або довірялася раніше.
На фоні цього, кадровикам слід пам’ятати,
що громадянина, якому відмовлено у допуску
до державної таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов’язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення
на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, може бути в передбаченому законодавством порядку переведено на іншу роботу
або службу, не пов’язану з державною таємницею, чи звільнено.
Також зазначимо, що ст. 24 Закону № 3855
передбачає проведення спеціальної перевірки
громадян у зв’язку з їх допуском до державної
таємниці, яка здійснюється органами СБУ у
строк до одного місяця в порядку, встановлено-
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му Законом № 3855 і Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого
1992 р. № 2135-XII. У ході такої перевірки органами СБУ з’ясовуються наявність чи відсутність
обставин, передбачених пунктами 2 і 4 ч. 1 та
ч. 2 ст. 23 Закону № 3855. За результатами перевірки органи СБУ надсилають протягом п’яти
робочих днів з дня її закінчення до державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що звернулися з
приводу надання громадянам допуску до державної таємниці, повідомлення про надання або
відмову в наданні такого допуску. Наявність чи
відсутність обставин, передбачених підпунктами 1, 3 і 5 ч. 1 ст. 23 Закону № 3855, з’ясовується
державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією, що оформляє документи на допуск.
Повідомлення органів СБУ про відмову в наданні громадянам допуску до державної таємниці мають бути аргументованими і містити посилання на відповідні положення ст. 23 Закону
№ 3855. Водночас, відмова не виключає повторного звернення підприємств з цього приводу в
разі зміни обставин, за яких у наданні допуску
до держтаємниці було відмовлено.
Окрім цього, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму
воєнного стану допуск до державної таємниці
громадянам України, які призиваються на військову службу, а також військовослужбовцям та
працівникам ЗСУ, інших військових формувань,
правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які переміщуються на
посади, зайняття яких передбачає наявність допуску до державної таємниці, надається у десятиденний термін. Порядок проведення перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної
таємниці визначається КМУ.

Відповідальність за порушення
Вітчизняне законодавство встановило певну
відповідальність посадових осіб та громадян за
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порушення у сфері державної таємниці. Вони
можуть нести дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за такі
правопорушення:
розголошення державної таємниці;
втрата документів та інших матеріальних
носіїв секретної інформації;
 недодержання встановленого законодавством порядку передачі державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації;
 засекречування інформації, зазначеної у
частинах 3 і 4 ст. 8 Закону № 3855;
навмисне невіднесення до державної таємниці інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам національної безпеки України, а також необґрунтоване заниження ступеня
секретності або необґрунтованому розсекречуванні секретної інформації;
безпідставне засекречування інформації;
надання грифа секретності матеріальним
носіям конфіденційної або іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або
ненаданні грифа секретності матеріальним носіям інформації, що становить державну таємницю, а також безпідставному скасуванні чи
зниженні грифа секретності матеріальних носіїв
секретної інформації;
 порушення встановленого законодавством порядку надання допуску та доступу до
державної таємниці;
порушення встановленого законодавством
режиму секретності та невиконання обов’язків
щодо збереження державної таємниці;
невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та незабезпечення
контролю за охороною державної таємниці;
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, без одержання в установленому порядку спеціального дозволу на провадження такої діяльності, а також розміщення
державних замовлень на виконання робіт, доведення мобілізаційних завдань, пов’язаних з
державною таємницею, в державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, яким не надано
спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею;
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недодержання вимог законодавства щодо
забезпечення охорони державної таємниці під
час здійснення міжнародного співробітництва,
прийому іноземних делегацій, груп, окремих
іноземців та осіб без громадянства і проведення
роботи з ними;
 невиконання норм і вимог технічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення цілісності цієї
інформації або просочення її технічними каналами.
За відповідні правопорушення встановлено
санкції. Зокрема, ст. 2122 Кодексу України про
адміністративні правопорушення передбачено
за порушення законодавства про державну таємницю накладення штрафу на громадян від 10 до
30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) (наразі це сума від 170 грн до
510 грн), на посадових осіб — від 30 до 100 нмдг
(від 510 грн до 1 700 грн). Повторне ж протягом
року порушення законодавства про державну
таємницю, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 80 нмдг (від
510 грн до 1 360 грн), на посадових осіб — від 50
до 150 нмдг (від 850 грн до 2 550 грн).
Слід також зауважити, що окремі правопорушення в означеній сфері передбачають
кримінальну відповідальність. Так, згідно зі
ст. 328 Кримінального кодексу України (далі —
КК) розголошення відомостей, що становлять
державну таємницю, особою, якій ці відомості
були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, за відсутності
ознак державної зради або шпигунства — карається позбавленням волі на строк від 2 до 5
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до 3 років або без такого. Якщо ж те саме діяння спричинило тяжкі наслідки, то покаранням
за нього буде позбавлення волі на строк від
5 до 8 років.
Кримінальним законодавством зауважується,
що предмет злочину складають:
— документи, що містять державну таємницю;
— інші матеріальні носії секретної інформації, що містять державну таємницю;
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— предмети, відомості про які становлять
державну таємницю (книги, брошури, рукописи: наприклад, оперативно-розшукові справи,
дисертації та автореферати дисертацій, дипломні роботи); окремі листи паперу (наприклад, видані для нотаток під час проведення нарад чи
іспитів), карти, схеми, плани, фотонегативи та
фотознімки, кіно- та відеострічки, магнітні диски тощо.
Окремо слід звернути увагу на те, що оскільки
кримінальна відповідальність базується на принципі суб’єктивного ставлення до вини, відсутність вини особи виключає притягнення її до
кримінальної відповідальності. При цьому вина,
як і в інших складах злочинів, розглядається окремо стосовно дій і стосовно наслідків. Наприклад,
у разі, якщо особа не прибрала секретний документ у сейф у час, коли вона не працює з ним,
вона таким чином умисно або з необережності
порушила порядок поводження з цим документом. Вини ж особи у тому, що документ вкрадено
або знищено третьою особою, немає — адже
діяння інших осіб, якщо суб’єкт не перебуває з
ними у змові, взагалі знаходяться за межами його
психічного ставлення. Отже, за таких обставин
наявність вини тільки стосовно порушення зазначеного порядку зберігання державних документів може потягнути лише дисциплінарну або
адміністративну відповідальність особи.
Подібні аспекти містяться у нормах ст. 329 КК
«Втрата документів, що містять державну таємницю». Зокрема, у ч. 1 ст. 329 КК зазначається,
що втрата документів або інших матеріальних
носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю, а також предметів, відомості про
які становлять державну таємницю, особою,
якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановленого законом
порядку поводження із зазначеними документами та іншими матеріальними носіями секретної
інформації або предметами, — карається позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до 3 років або без
такого. Те саме діяння, якщо воно спричинило
тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі
на строк від 2 до 5 років.
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Однак від розголошення державної таємниці
злочин, пов’язаний з втратою секретних документів, відрізняється переважно змістом суб’єктивної
та об’єктивної сторони. Крім того, на відміну від
розголошення державної таємниці, відповідальність за втрату матеріальних носіїв інформації,
що містять державну таємницю, або предметів,
відомості про які становлять державну таємницю, несуть тільки особи, яким ці документи
(предмети) було довірено. У багатьох випадках,
коли відповідний носій (предмет) втрачено, буває неможливим встановити, де саме і за яких
обставин він вийшов із володіння особи, котрій
був довірений. Якщо всебічно й об’єктивно перевірено різні версії (документ викрадено колегою,
який працює в цьому ж кабінеті, документ знищено замість іншого, документ знищено, але його
забули зняти з обліку тощо), але жодна з них не
знайшла підтвердження, особа, якій документ
було довірено, відповідно до ст. 62 Конституції
України, не може нести відповідальність за
ст. 329 КК. Тому в такому випадку мова може йти
лише про дисциплінарну чи адміністративну відповідальність.
Як бачимо, торкаючись означеної проблеми
слід враховувати два взаємопов’язаних аспекти: допуску до секретної інформації та доступу
до державної таємниці як організаційно-правових елементів її охорони й відповідальності
за порушення законодавства про державну
таємницю. Як свідчать результати перевірок
органами держбезпеки правового режиму використання секретних документів, і сьогодні
залишається дуже низьким рівень обізнаності
окремих працівників стосовно нормативних
питань забезпечення охорони державної таємниці, захисту секретної інформації тощо. Ці обставини обумовлюють необхідність посилення
державою інформаційно-роз’яснювальної роботи у зазначеній сфері. Що також не знімає
відповідальності та особливої уваги керівників
підприємств, чия діяльність пов’язана з роботою з такими документами.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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Остання редакція:
10 серпня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
стандарт професії вчителя
початкових класів, який став
першим профстандартом в
Україні, затвердженим на національному рівні. У документі чітко прописана загальна інформація про стандарт,
навчання та професійний
розвиток вчителя і найголовніше — конкретний перелік
його функцій.

Трудова функція Г «Рефлексія та професійний саморозвиток»
Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
усвідомлення своєї ролі як педагога початкової освіти, а також системи цінностей, мети і завдань
професійної діяльності вчителя;
аналіз власної професійної діяльності щодо реалізації цілей і завдань закладу освіти;
визначення сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності;
самооцінювання результатів застосування засобів педагогічного впливу із забезпечення якості
навчання, виховання й розвитку учнів початкової школи;
усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних
компетентностей;
планування заходів для досягнення цілей щодо власного професійного розвитку;
участь у роботі творчих груп, методичних об’єднань учителів початкових класів;
використання / поширення інновацій у педагогічній науці та практиці, перспективного
педагогічного досвіду;
відстеження власного фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я та їх
урівноважування шляхом оптимізації витрат робочого часу та енергії.

АКТУАЛЬНО

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

від 10 серпня 2018 р. № 1143

НАКАЗ

Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу
загальної середньої освіти»*

Набув чинності:
15 серпня 2018 року

____________
* Закінчення. Початок у № 17 (173).
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Умовне
позначення
Г

Предмети та засоби праці

ПК, ЗО, методичні
вказівки, рекомендації,
керівництва, настанови,
інструкції, навчальні
посібники, спеціальна
наукова література з питань
педагогічної діяльності,
нових інноваційних
підходів та методів у
навчанні, самоаналізу та
самовдосконалення

Трудові функції

Рефлексія та
професійний
саморозвиток

22
Г1З1. Функції, мета і завдання
діяльності вчителя початкових
класів закладу загальної
середньої освіти
Г1З2. Ціннісні орієнтації вчителя
початкових класів закладу
загальної середньої освіти

Г1. Здатність до усвідомлення
своєї ролі як педагога
початкової освіти, а також
системи цінностей, мети і
завдань професійної діяльності
вчителя

Уміння та навички

Г1У1. Спрямовувати свою діяльність
на досягнення мети і завдань вчителя
початкових класів закладу загальної
середньої освіти
Г1У2. Визначати власну професійну
позицію та ідентифікувати себе як носія
цінностей професійного середовища
Г1У3. Поважати особистість дитини й
толерантно ставитися до неї. Толерантно
ставитися до дітей з особливими
потребами та підтримувати їх.
Демонструвати повагу до особистості
дитини й толерантне ставлення до неї,
у тому числі й до дитини з особливими
потребами
Г1У4. Надавати рівні можливості
самореалізації учням різних
національностей/віросповідань. Толерантно
ставитись до дітей різних національностей/
віросповідань, підтримуваних ними
культурних і релігійних традицій
Г2. Здатність до аналізу власної Г2З1. Схема аналізу власної
Г2У1. Аналізувати, оцінювати,
професійної діяльності щодо
професійної діяльності. Сутність, узагальнювати інформацію щодо динаміки
реалізації цілей і завдань
зміст, методи, форми і засоби
та результатів власної професійної
закладу освіти
аналізу професійної діяльності
діяльності
Г3. Здатність до визначення
Г3З1. Професійно значущі
Г3У1. Передбачати можливі реакції учнів
сильних і слабких сторін власної особистісні якості педагога
на певні педагогічні впливи; відчувати їхній
педагогічної діяльності
(рефлексія, гнучкість, емпатія,
емоційний стан
відкритість, товариськість,
ГЗУ2. Виявляти гнучкість під час
емоційна привабливість)
вибору методів педагогічного впливу з
урахуванням індивідуальних особливостей
учнів
Г3З2. «Я-образ» сучасного
Г3У3. Аналізувати власну педагогічну
педагога. Характеристики
діяльність щодо відповідності «Я-образу»
сучасного педагога
сучасного педагога
Г3У4. Визначати сильні та слабкі сторони
власної педагогічної діяльності
Г4У1. Аналізувати, оцінювати,
Г4. Здатність до самооцінювання Г4З1. Сутність самооцінювання
педагога
узагальнювати інформацію щодо динаміки
результатів застосування
та результатів освітнього процесу
засобів педагогічного впливу із
забезпечення якості навчання,
Г4У2. Відстежувати, аналізувати процес і
виховання й розвитку учнів
результат власної педагогічної діяльності
початкової школи
Г4У3. Зіставляти процес і результат
власної педагогічної діяльності з метою та
завданнями освітнього процесу

Знання

Професійні компетентності
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А3З3. Вимоги до структури
і змісту плану професійного
саморозвитку вчителя

Г5З2. Можливості професійного
розвитку вчителя початкових
класів закладу загальної
середньої освіти

Г5З1. Професійні компетентності
вчителя початкових класів
закладу загальної середньої
освіти

Г7З1. Завдання, зміст і форми
методичної роботи у закладах
освіти
Г8З1. Інноваційні підходи до
освітнього процесу
Г8З2. Педагогічні новації в
початковій школі
Г8З3. Сучасний педагогічний
досвід вчителів початкових
класів закладів загальної
середньої освіти
Г9З1. Правила трудового
Г9. Здатність до відстеження
власного фізичного, психічного, розпорядку, тривалість і
розподіл робочого часу та часу
духовного та соціального
для відпочинку
здоров’я, їх урівноважування
шляхом оптимізації витрат
Г9З2. Положення галузевої
робочого часу та енергії
угоди, колективного договору в
закладі освіти
Г9З3. Основні права, обов’язки,
соціальний захист та
відповідальність учителя
Г9З4. Ознаки фізичного,
психічного та духовного
комфорту вчителя

Г7. Здатність брати участь у роботі
творчих груп, методичних об’єднань
вчителів початкових класів
Г8. Здатність до використання/
поширення інновацій у педагогічній
науці та практиці, перспективного
педагогічного досвіду

Г6. Здатність до планування
заходів для досягнення
власних цілей щодо власного
професійного розвитку

Г5. Здатність до усвідомлення
потреби в саморозвитку з
метою набуття додаткових
професійних компетентностей

Г9У2. Відстежувати власний фізичний стан,
систематично проходити медогляд, вчасно
звертатися по медичну допомогу
Г9У3. Відстежувати власний емоційний
стан щодо наявності емоційних
ресурсів, вчасного виявлення емоційної
перенапруги, спустошеності

Г9У1. Розподіляти ефективно та
раціонально навчальне навантаження та
власні сили для недопущення фізичної,
психічної (інтелектуальної та емоційної)
перевтоми та професійного «вигорання»

Г5У1. Аналізувати й оцінювати власний
рівень професійних компетентностей
Г5У2. Визначати власні потреби у розвитку
професійних компетентностей
Г5У3. Конкретизувати цілі професійного
саморозвитку
Г5У4. Аналізувати можливості
професійного розвитку вчителя початкових
класів закладу загальної середньої освіти з
погляду власних потреб
Г5У5. Вибирати із пропозицій
професійного розвитку вчителя ті, що
більшою мірою задовольняють власні
професійні потреби
Г6У1. Проектувати свій подальший
професійний розвиток
А3У3. Складати план професійного
саморозвитку
Г7У1. Брати участь у роботі творчих груп,
методичних об’єднань вчителів початкових
класів закладів загальної середньої освіти
Г8У1. Застосовувати у освітньому процесі
початкової школи інноваційні підходи,
новації та сучасний педагогічний досвід
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Г9У5. Організовувати робоче місце та
робочий час
Г9У6. Створювати психологічний комфорт
у професійному середовищі
Г9У7. Розширювати власну духовну сферу,
кругозір, естетичні та етичні потреби
Г9У8. Самостійно приймати рішення
Г9У9. Здійснювати контроль власної
життєдіяльності
Г9У10. Креативно мислити (бути
готовим змінюватися й відмовлятися від
стереотипів)
Г9У11. Переглядати систему цінностей і
мотивів, які перешкоджають професійному
та особистісному зростанню
Г9У12. Володіти навичками саморегуляції,
техніками розслаблення й контролю
власного фізичного та психічного стану,
підвищення стресостійкості

Г9У4. Самодіагностувати наявність
чи відсутність ознак професійного
«вигорання»

Умовне
позначення
Д

Предмети та засоби праці

ПК, ЗО, методичні
вказівки, рекомендації,
керівництва, настанови,
інструкції, спеціальна
наукова література з питань
педагогічної діяльності,
інноваційних підходів та
методів у навчанні

Трудові функції

Проведення
педагогічних
досліджень

Д1. Здатність до визначення
методичної проблеми,
обґрунтування її актуальності,
мети, завдань тощо

Професійні компетентності

Д1З1. Напрями сучасних
педагогічних досліджень

Знання

Д1У1. Вибирати напрям дослідження.
Формулювати тему дослідження

Уміння та навички

Трудова функція Д «Проведення педагогічних досліджень»
Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
визначення методичної проблеми, обґрунтування її актуальності, мети, завдань тощо;
опрацювання відповідних джерел інформації для визначення шляхів підвищення ефективності розв’язання методичної проблеми;
розроблення концепції дослідження;
розроблення систем навчальних, виховних і розвивальних завдань / систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження;
апробація розроблених систем навчальних, виховних і розвивальних завдань / систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження;
оцінювання ефективності розроблених систем навчальних, виховних і розвивальних завдань / систем уроків тощо для реалізації основних ідей дослідження;
підведення підсумків, формулювання висновків педагогічного дослідження.

Г9З5. Сутність і ознаки
професійного «вигорання»
Г9З6. Діагностика професійного
«вигорання»
Г9З7. Профілактика
професійного «вигорання»
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Д3З1. Сучасні концепції
дослідження дидактичних
та методичних проблем та їх
реалізація в теорії та практиці.
Засоби реалізації концепцій
початкової освіти
Д4З1. Психолого-педагогічні
засади розроблення систем
навчальних, виховних і
розвивальних завдань

Д6. Здатність до оцінювання
ефективності розроблених
систем навчальних, виховних і
розвивальних завдань і систем
уроків тощо для реалізації
основних ідей дослідження

Д6З1. Оцінювання результатів
експерименту

Д4. Здатність до розроблення
навчальних, виховних і
розвивальних завдань / систем
уроків тощо для реалізації
основних ідей дослідження
Д5. Здатність до апробації
Д5З1. Сутність, види та методика
розроблених систем навчальних, проведення педагогічного
виховних і розвивальних завдань / експерименту
систем уроків тощо для реалізації
основних ідей дослідження

Д2. Здатність до опрацювання
відповідних джерел інформації
для визначення шляхів
підвищення ефективності
розв’язання методичної
проблеми
Д3. Здатність до розроблення
концепції дослідження

Д4У1. Розробляти системи навчальних,
виховних і розвивальних завдань / системи
уроків тощо, для підвищення ефективності
освітнього процесу з питань теми
дослідження
Д5У1. Визначати мету і завдання
дослідження, вибирати методи проведення
педагогічного експерименту
Д5У2. Розробляти завдання діагностичних
контрольних робіт, тестів тощо для
вхідного зрізу
Д5У3. Вибирати контрольну та
експериментальну групи
Д5У4. Реалізовувати в експериментальній
групі розроблену систему навчальних,
виховних і розвивальних завдань тощо
Д6У1. Визначати критерії та показники
сформованості компетентностей,
наскрізних умінь та особистісних якостей
учнів, на формування яких спрямовано
систему навчальних, виховних і
розвивальних завдань

Д3У1. Розробляти концепцію на основі
визначених напрямів підвищення
ефективності освітнього процесу за
певною темою

Д1У2. Вивчати сучасний стан розв’язання
проблеми
Д1У3. Досліджувати педагогічну практику з
питань розв’язання певної проблеми
Д1У4. Обґрунтовувати актуальність
методичної проблеми дослідження
Д1У5. Формулювати мету, завдання та інші
аспекти дослідження
Д2З1. Джерела науковоД2У1. Знаходити потрібну інформацію
педагогічної інформації (паперові Д2У2. Аналізувати, виділяти головне,
та електронні) з проблеми
узагальнювати підходи різних авторів,
дослідження
порівнювати їх, робити висновки

Д1З1. Вимоги до обґрунтування
актуальності теми,
формулювання мети, завдань та
інших ознак дослідження
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Д7З1. Вимоги до формулювання Д7У1. Підводити підсумки дослідження,
висновків педагогічного
формулювати висновки відповідно
дослідження та його
до завдань проведеного дослідження
впровадження
Д7У2. Формулювати практичну
значущість проведеного дослідження,
розробляти засоби його впровадження

Є

Умовне
позначення

Надання
методичної
допомоги
колегам
з питань
навчання,
розвитку,
виховання й
соціалізації учнів
початкових
класів закладів
загальної
середньої освіти

Трудові функції

Професійні компетентності
Є1. Здатність до наставництва
та керівництва стажуванням,
педагогічною практикою
студентів

Предмети та засоби праці

ПК, ЗО, методичні
рекомендації, інструкції,
навчальні та навчальнометодичні посібники,
підручники, наочні та
віртуальні засоби навчання,
навчальні та розвивальні
ігри

Уміння та навички

Є1З1. Нормативні документи, що Є1У1. Дотримуватись нормативних
регламентують наставництво
документів, що регламентують
наставництво

Знання

Трудова функція Є «Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти»
Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
наставництво та керівництво стажуванням, педагогічною практикою студентів;
керування роботою творчих груп, методичних об’єднань, школи молодого вчителя тощо;
проведення майстер-класів, тренінгів тощо.

Д7. Здатність до підведення
підсумків, формулювання
висновків педагогічного
дослідження

Д6У2. Зіставляти результати вхідного
і вихідного зрізу та інтерпретувати їх

Д6З2. Кількісний і якісний аналіз Д6У1. Застосовувати методи
результатів експерименту
математичної обробки результатів
експерименту

Д6У3. Складати зміст діагностичних
методик відповідно до мети і завдань
експериментального дослідження

Д6У2. Характеризувати рівні
сформованості компетентностей,
наскрізних умінь та особистісних якостей
учнів, на формування яких спрямовано
систему навчальних завдань / систему
уроків тощо
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А2З1. Нормативні документи,
що регламентують діяльність
учителя початкової школи
(Державний стандарт початкової
освіти, Типові освітні програми,
освітні програми, Базовий
навчальний план, Типовий
навчальний план, критерії
оцінювання навчальних
досягнень тощо)
А3З5. Методи, форми й засоби
навчання та забезпечення
взаємодії учнів під час освітнього
процесу
А3З6. Сучасні технології
навчання в початковій школі
Б2З1. Форми організації
освітнього процесу та форми
навчальної взаємодії учнів і
вчителя
Б3З1. Система теоретичних знань
з освітніх галузей, визначених
Державним стандартом
початкової освіти
А3З4. Методики навчання
освітніх галузей, визначених
Державним стандартом
початкової освіти
Б4З1. Психолого-дидактичні
засади методик навчання
освітніх галузей, які визначені
Державним стандартом
початкової освіти, учнів
початкової школи
Б4З2. Особливості
конструювання систем
навчальних завдань, що
реалізують певну методику
навчання
Б4З3. Методика роботи з
окремими видами завдань,
що пропонуються учням у
процесі навчання освітніх
галузей, визначених Державним
стандартом початкової
освіти
Г8З1. Інноваційні підходи до
освітнього процесу

Є1У2. Надавати колегам – вчителям
початкових класів закладу загальної
середньої освіти, студентам, які проходять
педагогічну практику, методичну допомогу,
рекомендації з навчання освітніх галузей,
визначених Державним стандартом
початкової освіти
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Є3. Здатність до проведення
майстер-класів, тренінгів тощо

Є2. Здатність до керування
роботою творчих груп,
методичних об’єднань, школи
молодого вчителя тощо

Є3З2. Вимоги до публічних
виступів педагога
Є3З3. Вимоги до презентацій

Є3З1. Етапи підготовки до
проведення тренінгів та інших
форм інтерактивних занять із
дорослими

Б7З1. Повноваження вчителя у
роботі з батьками (особами, що
їх замінюють)
Б7З2. Функції та основні форми
роботи з батьками (особами, що
їх замінюють)
Б7З3. Особливості комунікації
з батьками (особами, що їх
замінюють)
Є2З1. Функції та повноваження
творчих груп, методичних
об’єднань, школи молодого
вчителя тощо

Г8З3. Сучасний педагогічний
досвід вчителів початкових
класів закладів загальної
середньої освіти
Б6З1. Вікові особливості
динаміки становлення
пізнавальних процесів учнів
Б6З2. Індивідуальні особливості
динаміки становлення
пізнавальних процесів учнів
А5З3. Ознаки, які
характеризують стан і результати
процесу виховання та соціалізації
учнів класу / окремого учня

Є2У1. Виконувати дії та операції, що
реалізують функції творчих груп,
методичних об’єднань, школи молодого
вчителя тощо
Є2У2. Керувати, спрямовувати діяльність
творчих груп, методичних об’єднань,
школи молодого вчителя тощо з метою
реалізації їхніх функцій
Є3У1. Визначати мету і завдання майстеркласу, тренінгу тощо
Є3У2. Проектувати зміст, методику
проведення майстер-класу, тренінгу тощо
Є3У3. Добирати засоби навчання, у тому
числі технічні засоби
Є3У4. Складати доповідь із дотриманням
вимог до публічних виступів
Є3У5. Створювати презентацію доповіді з
використанням можливостей програми для
презентацій

Є1У3. Надавати колегам – вчителям
початкових класів закладу загальної
середньої освіти, студентам, які проходять
педагогічну практику, допомогу,
рекомендації щодо виховання та
соціалізації учнів початкової школи
Є1У4. Надавати колегам – вчителям
початкових класів закладів загальної
середньої освіти, студентам, які проходять
педагогічну практику, допомогу,
рекомендації щодо роботи з батьками
(особами, що їх замінюють) з питань
виховання учнів
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Трудова функція Ж «Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті»
Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
узагальнення власного педагогічного досвіду і представлення його у різних формах;
поширення власного педагогічного досвіду шляхом участі в методичних заходах різних рівнів (шкільного, районного, міського, обласного, всеукраїнського),
презентації в засобах масової інформації (педагогічній пресі, на освітніх платформах тощо);
коригування власної професійної діяльності з урахуванням пропозицій і зауважень колег, здобутків педагогічної науки та практики.
Умовне
Трудові функції Предмети та засоби праці
Професійні компетентності
Знання
Уміння та навички
позначення
ПК, ЗО, методичні вказівки, Ж1. Здатність до узагальнення Д7З1. Вимоги до формулювання Д7У1. Підводити підсумки дослідження,
Ж
Узагальнення
власного педагогічного досвіду висновків педагогічного
формулювати висновки відповідно до
рекомендації, настанови,
власного
і представлення його у різних
дослідження та його
завдань проведеного дослідження
педагогічного інструкції, спеціальна
впровадження
досвіду та його наукова література з питань формах
Д7У2. Формулювати практичну значущість
педагогічної діяльності,
презентація
проведеного дослідження, розробляти
інноваційних підходів та
педагогічній
засоби його впровадження
методів у навчанні
спільноті
Ж1З1. Форми презентації
Ж1У1. Представляти результати
результатів експериментального експериментального дослідження у формі
дослідження
навчальних матеріалів для учнів, системи
Ж1З2. Вимоги до структурування уроків, методичних рекомендацій щодо
методичних прийомів, організації видів
змісту презентації результатів
навчальної діяльності тощо
експериментального
дослідження
Ж2З1. Етапи підготовки
Ж2У1. Готувати доповідь, повідомлення
Ж2. Здатність до поширення
публічного виступу. Вимоги до
тощо про зміст, методику проведення та
власного педагогічного
публічних виступів педагога
результати експериментальної роботи
досвіду шляхом участі в
методичних заходах різних
Ж2У2. Доповідати про результати
рівнів (шкільного, районного,
експериментального дослідження
міського, обласного,
Ж2У3. Обґрунтовувати власну позицію,
всеукраїнського), презентації
відповідаючи на запитання колег
в засобах масової інформації
Ж2З2.
Вимоги
до
публікацій
Ж2У4. Готувати статті, в яких,
(педагогічній пресі, на освітніх
статей, тез доповідей тощо в
висвітлюється зміст, методика, результати
платформах тощо)
педагогічних виданнях
експериментальної роботи
Ж3. Здатність до коригування
Г3З1. Професійно значущі
Ж3У1. Критично оцінювати та враховувати
власної професійної діяльності особистісні якості педагога
слушні пропозиції колег щодо коригування
з урахуванням пропозицій і
(рефлексія, гнучкість, емпатія,
власної професійної діяльності
зауважень колег, здобутків
відкритість, товариськість,
педагогічної науки та практики
емоційна привабливість)
Ж3З1. Сутність, зміст, методи,
Ж3У2. Коригувати власну професійну
форми і засоби аналізу
діяльність з урахуванням слушних
професійної діяльності
пропозицій та зауважень колег
Трудова функція З «Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти»
Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
аналіз професійної діяльності та результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти;
оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти;
експертиза навчальних матеріалів, методичних розробок, підручників, навчальних посібників тощо;
участь у роботі експертних груп, атестаційної комісії.

АКТУАЛЬНО

№ 18 (174), 17 вересня 2018

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

29

Умовне
позначення
З

30

Оцінювання
результатів
роботи
учителів
початкових
класів закладів
загальної
середньої
освіти

ПК, ЗО, методичні вказівки,
рекомендації, інструкції,
навчальні посібники,
програмні засоби

Трудові функції Предмети та засоби праці

А3З4. Методики навчання
освітніх галузей, визначених
Державним стандартом
початкової освіти
Б4З1. Психолого-дидактичні
засади методик навчання
освітніх галузей, які визначені
Державним стандартом
початкової освіти, учнів
початкової школи
Б4З2. Особливості
конструювання систем
навчальних завдань, що
реалізують певну методику
навчання
Б4З3. Методика роботи з
окремими видами завдань,
що пропонуються учням у
процесі навчання освітніх
галузей, визначених Державним
стандартом початкової освіти

З1У1. Аналізувати діяльність колег –
вчителів початкових класів закладів
загальної середньої освіти стосовно
дотримання та реалізації нормативних
документів, зокрема, стосовно досягнення
цілей і завдань початкової школи, цілей
і завдань освітніх галузей, визначених
Державним стандартом початкової освіти

А2З1. Нормативні документи, що
регламентують діяльність учителя
початкової школи (Державний
стандарт початкової освіти,
Типові освітні програми, освітні
програми, Базовий навчальний
план, Типовий навчальний план,
критерії оцінювання навчальних
досягнень тощо)
А3З5. Методи, форми й засоби
навчання та забезпечення
взаємодії учнів під час освітнього
процесу
А3З6. Сучасні технології
навчання в початковій школі
Б2З1. Форми організації
освітнього процесу та форми
навчальної взаємодії учнів і
вчителя
Б3З1. Система теоретичних знань
з освітніх галузей, визначених
Державним стандартом
початкової освіти

З1. Здатність аналізувати
професійну діяльність і
результати роботи вчителів
початкових класів закладів
загальної середньої освіти

З1У3. Аналізувати діяльність учителів
початкових класів закладів загальної
середньої освіти стосовно дотримання
принципу науковості викладання змісту
освітніх галузей, визначених Державним
стандартом початкової освіти
З1У4. Аналізувати діяльність учителів
початкових класів закладів загальної
середньої освіти стосовно дотримання
сучасних методик навчання освітніх
галузей, визначених Державним
стандартом початкової освіти,
психолого-дидактичних засад навчання,
конструювання систем навчальних завдань
для різних етапів пізнавальної діяльності
учнів, методик роботи над окремими
видами завдань

З1У2. Аналізувати діяльність учителів
початкових класів закладів загальної
середньої освіти щодо педагогічної
доцільності використання певних
методів, форм і засобів освітнього
процесу, упровадження сучасних освітніх
технологій, форм організації навчання
і форм організації навчальної взаємодії
учнів та учителя

Уміння та навички

Знання

Професійні компетентності
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З2. Здатність оцінювати
результати роботи вчителів
початкових, класів закладів
загальної середньої освіти

З1У5. Аналізувати діяльність учителів
початкових класів закладів загальної
середньої освіти щодо упровадження в
освітній процес інноваційних підходів
і технологій, новацій, сучасного
педагогічного досвіду

З1У6. Аналізувати діяльність учителів
початкових класів закладів загальної
середньої освіти щодо врахування
в освітньому процесі вікових та
індивідуальних особливостей учнів
початкових класів закладів загальної
середньої освіти
А5З3. Ознаки, які
З1У7. Аналізувати діяльність учителів
характеризують стан і результати початкових класів закладів загальної
процесу виховання та соціалізації середньої освіти щодо ефективності
учнів класу / окремого учня
процесу виховання та соціалізації учнів
класу / окремого учня
Б7З1. Повноваження вчителя у
З1У8. Аналізувати діяльність учителів
роботі з батьками (особами, що початкових класів закладів загальної
їх замінюють)
середньої освіти щодо надання батькам
Б7З2. Функції та основні форми (особам, що їх замінюють) порад і
роботи з батьками (особами, що рекомендацій стосовно підтримки
навчальної діяльності учня за межами
їх замінюють)
закладу освіти
Б7З3. Особливості комунікації
з батьками (особами, що їх
замінюють)
З1З1. Професійний стандарт
З1У9. Аналізувати діяльність учителів
«Вчитель початкових класів
початкових класів закладів загальної
закладу загальної середньої
середньої освіти щодо реалізації їхніх
освіти»
професійних функцій
З2У1. Оцінювати роботу колег – вчителів
А5З2. Засоби контролю,
початкових класів закладів загальної
перевірки й оцінювання
середньої освіти шляхом контролю,
(формувального та
перевірки й оцінювання навчальних
підсумкового), збір та
узагальнення статистичних даних досягнень учнів
та їх аналіз
А5З1. Ознаки, які характеризують З2У2. Оцінювати ефективність процесу
навчання учнів колег – вчителів початкових
стан і результати процесу
класів закладів загальної середньої освіти
навчання освітніх галузей,
що визначені Державним
стандартом початкової освіти,
учнів класу / окремого учня

Г8З1. Інноваційні підходи до
освітнього процесу
Г8З2. Педагогічні новації в
початковій школі
Г8З3. Сучасний педагогічний
досвід вчителів початкових
класів закладів загальної
середньої освіти
Б6З1. Вікові особливості
динаміки становлення
пізнавальних процесів учнів
Б6З2. Індивідуальні особливості
динаміки становлення
пізнавальних процесів учнів
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6. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту
6.1. Розробник професійного стандарту
Міністерство освіти і науки України
6.2. Суб’єкт перевірки професійного стандарту
Науково-дослідний Інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України
6.3. Дата затвердження професійного стандарту
10 серпня 2018 року
6.4. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів
15 серпня 2018 року
6.5. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту
Серпень 2023 року
____________

З4. Здатність брати участь
у роботі експертних груп,
атестаційних комісій

З3. Здатність проводити
експертизу навчальних
матеріалів, методичних
розробок, підручників,
навчальних посібників тощо

З2УЗ. Оцінювати процес та результати
виховання учнів колег – вчителів
початкових класів закладів загальної
середньої освіти
З2У4. Оцінювати роботу колег – вчителів
початкових класів закладів загальної
середньої освіти стосовно надання
батькам (особам, що їх замінюють) порад і
рекомендацій щодо підтримки навчальної
діяльності учня за межами закладу освіти
З2З1. Педагогічне оцінювання.
З2У5. Оцінювати діяльність учителів
Засоби і методи оцінювання
початкових класів закладів загальної
діяльності вчителя
середньої освіти щодо реалізації ними
професійних функцій, передбачених
професійним стандартом
З3У1. Аналізувати й оцінювати відповідно
З3З1. Педагогічна експертиза.
Основи педагогічних вимірювань до концептуальних засад, мети та сучасних
технологій початкової освіти ефективність
та моніторингу якості освіти.
систем навчальних завдань, методичних
Мета, завдання та вимоги
систем тощо, які реалізовані у матеріалах,
до експертизи навчальних
що піддаються експертизі
матеріалів, підручників,
навчальних посібників тощо
З3У2. Визначати переваги та недоліки
поданих на експертизу навчальних
матеріалів, методичних розробок,
підручників, навчальних посібників тощо
З3З2. Методичні рекомендації
З3У3. Складати експертний висновок
для складання експертного
щодо навчальних матеріалів, методичних
висновку
розробок, підручників, навчальних
посібників тощо
З4З1. Функції та повноваження
З4У1. Виконувати дії та операції для
експертних груп, атестаційних
реалізації функцій експертних груп та
комісій
атестаційних комісій

А5З3. Ознаки, які
характеризують стан і результати
процесу виховання та соціалізації
учнів класу / окремого учня
Б7З1. Повноваження вчителя у
роботі з батьками (особами, що
їх замінюють)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
АКТУАЛЬНО
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Класифікатор професій:
історія розробки та сучасний
правовий статус
У попередній статті циклу про класифікатори професій ми розглянули загальні
принципи їх побудови, питання використання для різних цілей, а також іноземний
досвід класифікації професій. Наразі більш детально зосередимося на Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП), зокрема, дізнаємося про історію його розробки і сучасний правовий
статус, а також розглянемо можливі негативні наслідки ігнорування КП у кадровій роботі.

Історія розробки КП
До 1996 року в Україні був чинним «Общесоюзный классификатор профессий робочих,
должностей служащих и тарифных разрядов»
(мовою оригіналу, далі — ОКПДТР), котрий
було розроблено у СРСР та який відбивав особливості командно-адміністративної системи,
що діяла за часів Радянського Союзу. Але з плином часу він все менше відповідав реальним змінам, що відбувалися в економіці України та у її
громадсько-політичному житті у зв’язку з набуттям Україною незалежності, побудовою нової
системи державної влади, переходом її економіки на ринкові принципи функціонування, поширенням міжнародного співробітництва тощо.
Тому було вирішено розробити власний національний класифікатор професій, що, зокрема,
було відображено у постанові Кабінету Міністрів
України (далі — КМУ) «Про концепцію побудови
національної статистики України та Державну
програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» від 4 травня 1993 р. № 326
(далі — Постанова № 326).
За основу при розробці КП було прийнято
Міжнародну стандартну класифікацію професій
1988 року (International Standard Classification of
Occupations — ISCO-88), яку Міжнародна конфе-
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ренція статистики праці МОП рекомендувала
для переведення національних даних у систему,
що полегшує міжнародний обмін професійною
інформацією. Тому визначення у КП основних
понять, що використовуються у системі статистики праці (робота, професія, кваліфікація тощо),
а також сама класифікаційна структура та система кодування значною мірою відповідають методологічним засадам побудови ISCO-88. Разом з
тим, слід зазначити, що останніми роками під час
прийняття відповідних змін до КП, його розробниками часто допускалися «волюнтаристські»
відходи від структурної побудови та системи кодування ISCO-88, що призвело, на жаль, до того,
що на цей час КП (окремі його частини) певною
мірою вже не відповідають ISCO-88, що значно
утруднює можливості для міжнародного обміну і
зіставлення професійної інформації.
На час першого введення у дію КП мав кодове
позначення ДК 003-95, але у 2005 році на його
заміну згідно з наказом Держспоживстандарту
України від 26 грудня 2005 р. № 375 було введено КП ДК 003:2005, і у подальшому в 2010 році
наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
від 28 липня 2010 р. № 327 було затверджено
останню версію КП ДК 003:2010. Крім цього,
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для забезпечення відповідності КП найбільш сучасним реаліям у професійному середовищі, до
КП приймалися відповідні зміни, зокрема, до КП
ДК 003:2010 було прийнято 7 змін (остання Зміна № 7 була затверджена наказом Мінекономрозвитку від 30 листопада 2017 р. № 1744).
Зауважимо, що у деяких чинних на цей час
нормативно-правових та нормативно-технічних актах все ще залишається згадування КП
ДК 003:2005, і навіть КП ДК 003-95, але зрозуміло, що у відповідних випадках йдеться саме про
КП ДК 003:2010, включаючи і всі зміни до нього.

Споріднені документи
Крім Класифікатора професій, в Україні відповідно до зазначеної Постанови № 326 було
розроблено і низку інших статистичних класифікаторів, наприклад (сучасні редакції):
— ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»;
— СКП-2011 «Статистична класифікація продукції»;
— ДК 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд»;
— УКТЗЕД «Українська класифікація товарів
зовнішньоекономічної діяльності»;
— СКВ «Статистична класифікація валют»;
— СКОДУ «Статистичний класифікатор органів державного управління» тощо.
Усі зазначені та інші класифікатори разом
утворюють єдину систему національних класифікаторів України, які, як правило, прирівнюються до національних стандартів України
відповідно до національного стандарту України
«Правила розроблення, побудови, викладення,
оформлення, ведення національних стандартів»,
ДСТУ 1.10:2005.
Безпосереднє ж ведення КП здійснюється
згідно з «Положенням про ведення державного
класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій»,
ДСТУ 3739-98 (далі — Положення).
Також слід зазначити, що крім КП складовою національної системи професійної класифікації є і Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП),
який згідно із Загальними положеннями ДКХП,
затвердженими наказом Міністерства праці та
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соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336 разом з випуском 1 ДКХП «Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності», є систематизованим за видами економічної діяльності збірником описів професій, які наведено у КП, і за
своїм статусом є нормативним документом,
обов’язковим з питань управління персоналом
на підприємствах, установах і організаціях
(далі — підприємство) усіх форм власності та
видів економічної діяльності. Зокрема, ДКХП
служить основою для:
— розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їхні обов’язки, права та
відповідальність;
— ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу,
відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;
— присвоєння і підвищення категорій за посадою відповідно до оволодіння особою певним
обсягом знань та робіт за результатами кваліфікаційної атестації;
— організації навчально-виховного процесу в
закладах освіти, які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних
рівнів, тощо.

Нормативна база
щодо застосування КП
Як зазначалося вище, класифікатори професій повинні застосовуватися для різних цілей і,
передусім, для вирішення різноманітних питань
управління персоналом на підприємстві. Це
можна проілюструвати кількома різними нормативними документами:
• у п. 1.2. розділу «Сфера застосування» КП
зазначено, що «Цей класифікатор призначений
для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями соціальних партнерів усіх
рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб’єктами господарювання під час запису
про роботу у трудові книжки працівників».
У цьому ж розділі вказано, що КП забезпечує інформаційну підтримку щодо вирішення таких
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завдань, як розрахунки чисельності працівників, облік складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в
кадрах тощо;
• у п. 2.14. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженій
спільним наказом Міністерства праці України
(далі — Мінпраці), Міністерства юстиції України (далі — Мін’юст) та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 (далі — Інструкція № 58), визначено, що
«Записи про найменування роботи, професії або
посади на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених
у “Класифікаторі професій”»;
• у п. 1 розділу ІІ Порядку подання форми
звітності № 3-ПН «Інформація про попит на
робочу силу (вакансії)», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України
від 31 травня 2013 р. № 316, вказано, що «У графі 1 (форми № 3-ПН) зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинного
Національного класифікатора України “Класифікатор професій”»;
• у п. 1.5. Типового положення про службу
охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255, зазначається, що у службі охорони праці назви посад
(професій) установлюються відповідно до КП, а
кваліфікаційні вимоги — відповідно до розділу 1
«Професії керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців» випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП;
• у п. 6. розділу II Порядку визначення
предмета закупівлі (відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р.
№ 922-VIII), затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 17 березня 2016 р. № 454, зазначається, що визначення предмета закупівлі
послуг з професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації для безробітних громадян у відповідних документах
здійснюється за окремими професіями (спе-
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ціальностями, напрямами або галузями знань),
які визначаються відповідно до КП;
• у Примітці** до Типової форми контракту
з працівником, затвердженої наказом Мінпраці
від 15 квітня 1994 р. № 23, зазначається, що запис про професію (посаду) у контракті робиться
відповідно до КП.

Типові приводи відмови
від застосування КП
та їх необґрунтованість
Як видно із зазначеного, КП є достатньо важливим документом для сфери управління персоналом, що підтверджується багатьма нормативними актами, у т. ч. й зазначеними вище.
Але не зважаючи на це, керівники деяких підприємств продовжують відмовлятися від його
застосування, використовуючи для цього, зазвичай, типові приводи. Ознаймтеся з найпоширенішими з них, а також відповідними контраргументами.
Привід 1: КП не зареєстровано у Мін’юсті,
тому його застосування є тільки рекомендаційним, а не обов’язковим.
Контраргумент: згідно з п. 5 Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,
затвердженого постановою КМУ від 28 грудня
1992 р. № 731, такі нормативно-технічні документи, як національні та регіональні стандарти, тарифно-кваліфікаційні довідники
тощо на державну реєстрацію не подаються.
 Привід 2: КП в основному використовується для внесення записів до трудових книжок
працівників, але на нашому підприємстві вони не
ведуться взагалі, тому і КП не потрібен.
Контраргумент: згідно зі ст. 48 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудові книжки ведуться на всіх працівників, які
працюють на підприємстві або у фізичної
особи понад п’ять днів.
 Привід 3: у відповідних нормативних
документах щодо КП йдеться тільки про його
застосування для записів у трудові книжки,
але не про його обов’язковість при утворенні
назв посад у штатному розписі, а тому в ньому
можуть бути назви, що не відповідають КП.
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Контраргумент: у п. 2.4. Інструкції № 58 зазначено, що усі записи у трудових книжках про
прийняття на роботу повинні точно відповідати
тексту відповідного наказу (розпорядження).
Приймають же працівників на роботу згідно з
їхніми заявами на вакантні посади, які передбачені штатним розписом підприємства. З цього слідує, що назви посад у штатному розписі
також мають відповідати КП, інакше буде
неможливо правильно заповнити трудові
книжки працівників, тобто уникнути розбіжностей між назвами посад у трудовій
книжці та штатному розписі.
Привід 4: професійні назви робіт у КП не
відповідають специфіці діяльності підприємства і тому його застосування на практиці неможливе.
Контраргумент: у КП налічується більше
восьми тисяч різних професійних назв робіт, що
дозволяє підібрати підходящу назву посади
практично для всіх можливих поєднань завдань
та обов’язків, які виконуються на практиці працівниками різних кваліфікаційних рівнів (при
вдумливому та ретельному вивченні КП та всіх
Змін до нього). Крім цього, відповідно до Приміток 1 та 2 Додатку В до КП у разі необхідності
від «базових» професійних назв робіт можна
утворювати додаткові «похідні» та «розширені» назви, що фактично значно збільшує
кількість можливих варіантів назв з КП для
врахування специфіки штатних розписів
окремих підприємств.
 Привід 5: скільки ми не шукали, але все
одно не змогли знайти у КП підходящої назви роботи, навіть з врахуванням Приміток 1 та 2
Додатку В до КП.
Контраргумент: в такому разі у КП можна
підібрати професійну назву роботи, яка є
найбільш близькою за своїм значенням до існуючої на практиці посади, а у посадовій інструкції відповідного працівника зазначити
всі специфічні особливості цієї посади. У подальшому, згідно з «Положенням про ведення
державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ 3739-98), де передбачено
підстави та порядок внесення змін і доповнень
до КП, слід звернутися за роз’ясненнями або з
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обґрунтованою пропозицією (з проектом кваліфікаційної характеристики нової професії та її
порівнянням із вже існуючими у КП спорідненими професіями або роботами) до організаціїрозробника КП (раніше ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці, на цей час НДІ праці і
зайнятості населення Мінсоцполітики) у встановленому порядку через доречний орган виконавчої влади або національне об’єднання підприємців у відповідній сфері діяльності.
Саме таким чином, наприклад, було ініційовано відповідні зміни до КП такою всесвітньо
відомою транснаціональною корпорацією, як
«МакДональдз», після її приходу на ринок України. На той час у КП були відсутні деякі професійні назви робіт, які б повністю відповідали специфіці окремих професійних категорій у закладах
швидкого харчування, що вже використовувалися у багатьох інших країнах. Але, будучи законослухняною установою, корпорація «МакДональдз» не почала нехтувати українським
законодавством при розробці штатних розписів
своїх закладів в України, прикриваючись своїм
світовим авторитетом, а завчасно потурбувалася
про те, аби внести необхідні зміни до КП та належним чином обґрунтувати свої відповідні
пропозиції щодо їх необхідності.

Можливі наслідки ігнорування КП
у кадровій роботі
Якщо ж керівники окремих підприємств або
їх служб персоналу, незважаючи на наведені доводи, вирішать продовжити нехтувати КП та застосовувати у кадровому діловодстві назви посад, які не відповідають КП, їм слід мати на увазі
й ті негативні наслідки, які на них можуть очікувати у майбутньому.
Перш за все, до них можуть бути застосовані
відповідні санкції з боку органів Державної
служби України з питань праці, яка згідно з Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою КМУ від
11 лютого 2015 р. № 96, серед іншого:
— здійснює державний нагляд (контроль)
за дотриманням законодавства про працю
юридичними особами, у т. ч. їх структурними та
відокремленими підрозділами, які не є юридич-

№ 18 (174), 17 вересня 2018

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
— складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення.
Чинним законодавством, зокрема, ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачається, що «Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій,
заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі <…>, а також інші порушення вимог законодавства про працю — тягнуть за собою
накладення штрафу на посадових осіб підприємств незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності
від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Відповідні санкції передбачені і у ст. 265 КЗпП,
де, зокрема, зазначається, що посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємств, винні у порушенні
законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. При цьому згідно з ч. 2 ст. 265 КЗпП юридичні та фізичні
особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді
штрафу в разі порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами
2 – 7 цієї частини (тобто крім порушень у зв’язку
з допуском до роботи працівника без трудового
договору, невиплатою заробітної плати тощо), у
розмірі мінімальної заробітної плати (нагадаємо, що наразі це 3 723 грн).
Слід враховувати й особливості пенсійного та
іншого законодавства України, яке передбачає
надання різних пільг і привілеїв деяким професійним категоріям громадян (держслужбовцям,
науковцям, освітянам, медикам, працівникам у
шкідливих умовах праці тощо) або залежно від
стажу роботи на окремих посадах (наприклад, у
системі юриспруденції або правоохоронній
діяльності). Визначення ж права на пільги та
привілеї у багатьох випадках залежить від наявності назв відповідних професій (посад) у спеціальних затверджених органами державної
влади Переліках (реєстрах) або спеціальних за-
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конодавчих актах, які розробляються з врахуванням вимог КП.
Тому невідповідність назв посад у трудових
книжках окремих працівників назвам професій
у зазначених Переліках чи законодавчих актах
може призвести до позбавлення таких працівників права на відповідні пільги з вини
працівників кадрових служб підприємств,
що, у свою чергу, може призвести до різного
роду скарг, у т. ч. і судових позивів з боку
«скривджених» працівників до адміністрації
підприємств, де вони раніше працювали. При
цьому, як правило, розгляди та вирішення таких
справ або скарг колишніх працівників потребують значних додаткових витрат цінного робочого часу відповідних працівників підприємства
(керівників, кадровиків, юристів, бухгалтерів
тощо), відволікають їх від основної роботи, що
не може не позначитися і на ефективності діяльності підприємства у цілому.
Навіть, якщо на якомусь підприємстві працюють працівники «звичайних» професій, для
яких на цей час не передбачено жодних пільг
залежно від їх професійного статусу, це ще не
означає, що у майбутньому вони можуть не підпасти під зміни у якихось законодавчих актах
(які в Україні відбуваються досить часто), та не
почати тривале листування зі своїми колишніми роботодавцями щодо виправлення давніх помилок їх кадрових служб при призначені їх на
окремі посади.
Так, наприклад, колись в Україні не було
окремого законодавства щодо державної служби та наукової діяльності, тому деякі працівники не звертали особливої уваги на точне визначення своїх посад у трудових книжках. Але
після прийняття відповідних законів деякі кадровики просто «потонули» у нескінчених
скаргах, листах та довідках при вирішенні питань приналежності своїх працівників до окремих професій та посад, які підпадали під нове
законодавство. Немає на цей час згадки про КП
і у КЗпП (хоча є згадка про професійні стандарти, кваліфікаційні характеристики та/або
тарифно-кваліфікаційні довідники у його
статтях 96 та 206), але у проекті нового Трудового кодексу України (далі — ТК) КП вже
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фактично згадується. Наприклад, у ст. 40
«Зміст трудового договору» ТК йдеться про те,
що «Обов’язковими умовами трудового договору є: …3) трудова функція, яку буде виконувати працівник: найменування професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до
встановленої класифікації професій та кваліфікаційних характеристик».
Керівникам підприємств слід звернути увагу
ще на одну обставину, хоча вона і не пов’язана з
безпосереднім згадуванням КП. Останніми роками на підприємствах України все частіше запроваджуються системи управління якістю
(далі — СУЯ) відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 9000, які були б сертифіковані
відповідними органами у загальновизнаних сертифікаційних системах, таких як УкрСЕПРО,
BVQI, TUV тощо. У сучасних умовах, якщо підприємство не має СУЯ згідно з цими стандартами, йому дуже важко пробитися зі своєю продукцією на зарубіжні ринки збуту, та й на
внутрішньому ринку все важче конкурувати з
власниками відповідних сертифікатів. Між тим у
зазначених стандартах містяться і вимоги щодо
управління людськими ресурсами, а також передбачається наявність численних документів

СУЯ щодо кваліфікації персоналу, його підготовки, компетентності, відповідальності, взаємодії
тощо.
Якщо розробляти необхідні документи на
«порожньому» місці, займаючись «винаходом
велосипеду», то підприємству знадобиться набагато більше часу та зусиль, ніж це буде потрібно у випадку організації кадрового діловодства
відповідно до нормативно-правових атків професійно-класифікаційної сфери, у т. ч. і КП, і
ДКХП. Маючи ж на підприємстві ретельно розроблений штатний розпис з легітимними назвами посад, їхніми правильними кодами КП, а також комплекти посадових інструкцій на основі
кваліфікаційних характеристик у ДКХП, що системно пов’язані з КП, набагато легше буде і розробити та ввести в дію необхідну документацію
СУЯ (відповідні настанови, методики, процедури, інструкції, схеми тощо щодо процесів з
управління людськими ресурсами), яка, як правило, ретельно перевіряється сертифікаційними
органами під час проведення аудиту СУЯ.

Любов ГУЩІНА,
консультант з кадрового
діловодства

реклама

У наступних номерах ви зможете детально ознайомитися зі структурою Класифікатора
професій ДК 003:2010 та отримати практичні поради щодо його застосування
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Мотивація персоналу:
нематеріальне стимулювання
Напевно, вже ні в кого не викликає сумніву, що від того, наскільки ефективною
виявиться праця співробітників підприємства, залежить і його успіх. Однак далеко не всі керівники розуміють, як важко керувати цим найважливішим для підприємства ресурсом — персоналом, та що потрібно зробити, аби використовувати його можливості максимально результативно. Якими б правильними,
вчасними та сильними не були рішення керівників, ефект від них може бути
отримано тільки тоді, коли вони вдало втілені в життя працівниками підприємства. А для цього необхідно, аби співробітники були зацікавлені в результатах
своєї праці, й тут ми стикаємося з найважливішим аспектом управління — мотивацією. Але наразі не будемо говорити про найголовніший метод мотивації, який
полягає у підвищенні заробітної плати та виплати премій, а зосередимося на
способах нематеріального стимулювання, розглянемо процес розробки й оптимізації такої моделі мотивації, а також з’ясуємо, яким чином можна оцінити її
результативність.

Роль мотивації
в управлінні персоналом
Аби зрозуміти роль мотивації в ефективному
управлінні підприємством, насамперед необхідно визначити, який співробітник (точніше, його
уявний ідеальний образ) представляє найбільший інтерес для підприємства. Відповіді на таке
запитання можуть бути різноманітними, але навряд чи знайдуться роботодавці та кадровики,
які не погодяться з тим, що це має буде людина,
яка може і хоче виконати поставлені перед нею
завдання. Як свідчить практика, навички працівника не принесуть результату, якщо він сам
не зацікавлений у цьому результаті. Тому під час
прийняття на роботу і постановці завдань слід,
перш за все, зрозуміти, наскільки працівник
здатний виконати поставлені перед ним завдання, і наскільки він мотивований для їх виконання. Завдання ефективного управління персоналом, насамперед, зводиться до вдосконалення
навичок працівників і до вишукування найкращих способів спонукання працівників до резуль-
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тативної роботи. З огляду на ці фактори, можна
зробити наступну градацію потенційних співробітників підприємства:
• компетентні та мотивовані;
• мотивовані, але недостатньо компетентні;
• компетентні, але недостатньо мотивовані;
• недостатньо компетентні та недостатньо
мотивовані.
Важливо визначити ставлення до кожної
групи претендентів на роботу та працівників
підприємства і правильно розставити пріоритети під час набору персоналу та роботі з наявними кадрами. Очевидно, що будь-який керівник кожного структурного підрозділу хотів би
працювати з компетентними і мотивованими
співробітниками, але, як правило, виявляється,
що серед претендентів на роботу та на самому
підприємстві немає достатньої кількості таких
фахівців. І тоді виникає питання, якому з чинників віддати перевагу — мотивації або компетенції. Кожен роботодавець повинен чітко визначити своє ставлення до цієї проблеми і
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виробити власні програми навчання співробітників та їх стимулювання. Але віддати пріоритет одному з цих факторів і зовсім не звертати
уваги на інший, звісно, не можна. Навіть найбільший професіонал має постійно вдосконалювати свої навички та здобувати нові знання
і вміння, а наймотивованіший працівник вимагає постійного задоволення своїх потреб. На
сучасному підприємстві кожен співробітник
повинен вчитися і бути відповідним чином мотивований.
Уявлення про можливості мотивації працівників останнім часом зазнали великих змін у
практиці управління персоналом. Довгий час
вважалося, що єдиним і достатнім стимулом для
спонукання працівника до ефективної праці є
матеріальна винагорода. Однак, наразі вже доведено значний вплив на продуктивність праці
інших факторів — психологічних. Зараз існує
безліч психологічних теорій мотивації, які намагаються з різних позицій розглянути визначальні чинники і структуру мотиваційного процесу, а так звана політика «батога і пряника»
змінилася виробленням складніших систем стимулювання мотивації працівників.
Завдання функції мотивації полягає у спонуканні співробітників найбільш ефективно виконувати роботу відповідно до делегованих їм
прав і обов’язків. Функцію мотивації працівників здійснює їхній керівник, який повинен вміти визначати потреби співробітників і створювати умови, що дозволяють задовольняти ці
потреби при продуктивній роботі. Контроль
тісно пов’язаний з плануванням і виконує функцію зворотного зв’язку. Виділяють три аспекти
управлінського контролю:
1) встановлення стандартів, що визначають
цілі, які повинні бути досягнуті;
2) вимір того, що дійсно досягнуто до заздалегідь визначеного терміну, виявлення відхилень;
3) необхідні дії для корекції виявлених відхилень.
У процесі управління персоналом мотивація
відіграє найважливішу роль і є процесом спонукання як себе, так і інших до діяльності для досягнення особистих цілей та цілей підприємства.
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Внутрішня і зовнішня мотивація
Шукаючи відповідь на вже зазначене запитання, які співробітники потрібні підприємству, роботодавці досить часто не можуть визначитися, хотіли б вони бачити серед свого
персоналу працівників, схильних до творчості,
самостійних, готових до вирішення складних
завдань і захоплених роботою, або все ж таки
керованих, схильних суворо дотримуватися
встановлених процедур, які хочуть і вміють
змагатися та конкурувати, а також полюбляють
усілякі винагороди й матеріальні стимули. Звісно, в ідеалі хотілося б бачити усі перераховані
риси в кожному зі співробітників. Але справа у
тому, що у першому описаному образі мова йде
про співробітників з сильно вираженою внутрішньою мотивацією, а у другому — із зовнішньою мотивацією, і поєднати ці види мотивації
в одній людині досить важко.
Зрозуміло, що мотивований співробітник працює ефективніше. Але на практиці мотивація не
є однорідним поняттям для працівників будьякого підприємства: когось приваблює велика
зарплата або бонуси, хтось обожнює доручену
справу, а для багатьох важливі не тільки грошові
знаки, а й визнання керівництва і колег. У свою
чергу, для керівника і кадровика важливо вчасно
розібратися у тому, які саме мотиви рухають
співробітником або претендентом на вакантне
місце. Бажання збільшити продуктивність і віддачу на роботі як одного співробітника, так і цілого колективу — природне прагнення керівника. Щиро відданий своїй справі працівник не
буде сприймати підвищення заробітної плати
(навіть цілком виправдане з точки зору керівництва) як стимул працювати більше і краще. Проте постановка перед ним все більш складних завдань стане для співробітника викликом, який
буде обов’язково прийнято, а, отже, і завдання
будуть виконані. Розібратися в хитросплетіннях
людських мотивів складно, проте на допомогу
керівникові прийде чітка і зрозуміла класифікація. Завдяки їй стане набагато простіше визначити, які заходи впливу до працівника застосувати та як його мотивувати. У кадровій справі і
менеджменті з успіхом використовується вищезгаданий метод поділу мотивів на внутрішні та
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зовнішні. Відповідно, розрізняють внутрішню і
зовнішню мотивацію, яка й керує діяльністю людини. Майже кожен керівник про це знає, але
ось що конкретно мається на увазі — розуміють
не всі. Тож з’ясуємо, що ж це за види внутрішньої
та зовнішньої мотивації, яка і керує діяльністю
людини.
Внутрішньою мотивацією називають комплекс мотивів і прагнень, породжених самою особистістю. Щодо роботи, то внутрішньо мотивований співробітник знаходить задоволення у
самому виконанні свого завдання, у тому, щоб
отримати результат або насолоджуватися процесом рішення. Внутрішня мотивація персоналу
спрямована на:
— самореалізацію, досягнення мети, реалізацію мрії;
— збереження здоров’я (свого, дітей, родини);
— реалізацію творчого потенціалу;
— любов, спілкування;
— прагнення до нових знань.
Проблема у тому, що внутрішня мотивація
персоналу не реалізується в короткі терміни —
для цього потрібен тривалий час. Але досягнення цілей, реалізація ідей, мрії можна назвати
унікальним, універсальним і найдієвішим інструментом для мотивації співробітників.
Під зовнішньою мотивацією маються на
увазі чинники, що впливають на співробітника
ззовні — бонуси і зарплата, заохочення керівництва та бажання не одержати догану.
Зовнішня мотивація персоналу передбачає
використання певних зовнішніх чинників для
впливу на співробітників. Як правило, це різні
заохочення: кар’єрне зростання, матеріальні
блага, гроші та інше. Але проблема у тому, що,
отримавши якісь матеріальні блага, людина з
часом знову відчуває потребу в досягненні інших благ: наступному рівні кар’єрних сходів,
більшого окладу тощо. Тому найдієвішою все ж
таки є внутрішня мотивація персоналу, однак,
оскільки вона не очевидна, має неявний характер, іноді керівникам складно її знайти і використовувати для розвитку бізнесу.
Також необхідно враховувати, що внутрішні й
зовнішні чинники тісно переплітаються. Фак-
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тично, внутрішні мотиви працюють, як двигун,
який змушує співробітника кожен день працювати. Так, орієнтований на зовнішню мотивацію (наприклад, збільшення доходів) працівник
буде працювати тим більше і тим краще, чим
більше його зарплата. Той, хто прагне до визнання оточуючими, не допустить потрапляння на
«дошку непошани», старанно уникатиме штрафів або стягнень — і теж буде працювати (нехай
і під загрозою), куди краще. Але відсутність
його стимулювання буде ускладненням робочого процесу. Таким чином, зовнішня мотивація
персоналу є «паливом», завдяки якому працює
«двигун» (внутрішня мотивація) активності
працівника. Постійно підживлюючи «двигун»
«паливом», ми не даємо всьому механізму зупинитися, допомагаємо йому постійно перебувати
у русі. Це означає, що зовнішні чинники підтримують людину на шляху до реалізації її мети.
Грамотна зовнішня і внутрішня мотивація
персоналу здатна спрямувати діяльність людини в потрібне русло — потрібне для бізнесу, колективу, якогось блага. Зрештою, за кожною
дією стоїть певна зовнішня і внутрішня мотивація персоналу. Якщо зуміти її визначити і знайти
для кожного свою, керівник може налаштувати
роботу колективу на максимально вигідне співробітництво.

Способи нематеріального
стимулювання
В арсеналі будь-якого керівника є багато ідей
і видів нематеріальної мотивації співробітників
з врахуванням їх основних потреб при мінімумі
засобів. Але варто зважати на те, що мотивувати
потрібно систематично і регулярно. Таким чином, бажання керівника підприємства заощадити на матеріальних заохочення можна легко
реалізувати. Головне в системі нематеріальної
мотивації персоналу — це увага до співробітників. Прояв своєрідної «культури подяки» працівникам за їх працю. Подяка тут, звичайно, часто
може мати просто символічний характер. Щоб
співробітники належним чином її оцінювали, їм
необхідно вважати себе частиною підприємства, повноцінними (нарівні з керівниками)
членами команди, ототожнювати свої інтереси
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і цілі з корпоративними — нематеріальна мотивація полягає саме у цьому. Очевидно, що активне залучення персоналу до «життя» підприємства
надзвичайно позитивно впливає на показники
будь-якого бізнесу.
Відзначимо, що заохочувати, хвалити і мотивувати потрібно всіх працівників, але нематеріальна мотивація співробітників спрямована,
перш за все, на кращих: укладення найвигіднішої угоди, високі виробничі показники та будьякі інші заслуги перед підприємством — підкріплення бажаної поведінки спонукає знову і
знову показувати відмінні результати.
Найпоширенішими і дієвими у психології
управління персоналом є 10 простих і зручних
способів нематеріального стимулювання:
1. Наради, «планерки», «летучки». Це заходи, на яких працівники отримують інформацію
про діяльність підприємства, мають змогу обмінюватися новинами — адже співробітникам
завжди важливо знати, що відбувається на їхньому підприємстві.
2. Привітання зі знаменними датами. Впровадження нематеріальної мотивації на підприємстві можна почати саме з цього. Це може бути
закінчення випробувального терміну, рік роботи
на підприємстві, підвищення на посаді або щось
особисте — ювілей, народження дитини і т. д..
Саме привітання може бути різним: від грошової
премії до саморобного плаката, але обов’язково
у присутності колег і керівництва.
3. Навчання. Це теж може стати хорошим
методом нематеріальної мотивації персоналу.
Курси підвищення кваліфікації, стажування,
семінари та конференції — відправляйте на навчання співробітників в якості заохочення. Як
правило, перспективним працівникам, які приносять прибуток підприємству, подобається
вчитися.
4. Право вибору. Слід надавати можливість
співробітникам брати участь у вирішенні питання про те, де і як краще провести корпоративні заходи, а також самим обирати способи
заохочення — оплата мобільного зв’язку, оплата
проїзду, заправка бензином особистого автомобіля — подібні варіанти мотивації працівників
численні. Також кращих співробітників можна
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мотивувати, приміром, правом «першого вибору» при складанні графіка відпусток.
5. Можливість зворотного зв’язку. Потрібно давати можливість співробітникам висловитися — побажання, коментарі щодо організації
роботи тощо. Це може бути анонімно (корпоративна скринька для «листів», дошка зі стікерами
або просто крейдою) або відкрито — ті ж наради та «планерки». Цей метод нематеріальної мотивації співробітників заснований на тому, що
людям приємно, коли їх слухають і чують. До
речі, за особливо цікаві ідеї та пропозиції можна
нагороджувати працівників — фінансово або
просто символічно — так звана практика преміювання ініціатив.
6. Обладнання місць для відпочинку. Це,
перш за все, кухня і роздягальня. Практично
всім співробітникам важливо мати можливість
обідати не за робочим столом, а в окремій кімнаті, щоб не заважати іншим й відпочити. Цей
вид нематеріальної мотивації персоналу добре
позначається на робочому процесі.
7. Інформування про досягнення працівників. Всім приємна заслужена похвала, в якій у
цьому випадку полягає нематеріальна мотивація персоналу. Прикладом такої похвали може
служити корпоративна газета (альтернативний
сучасний варіант — інтернет-ресурси, які використовує підприємство для організації внутрішніх бізнес-процесів).
8. Конкурси та змагання. Практика багатьох вітчизняних і зарубіжних підприємств показує, що варто один раз провести якийсь конкурс на кшталт «Кращий продавець місяця»,
«Найввічливіший співробітник» або «Міс Усмішка», як працівники самі починають фонтанувати ідеями — така схема нематеріальної мотивації відмінно працюватиме і без особливої участі
керівництва.
9. Відзначення персоналій. Це може бути
табличка на дверях, картка на столі, бейдж
тощо — вони також є інструментами нематеріальної мотивації співробітників, оскільки людям приємно, коли їх помічають і звертаються до
них на ім’я.
10. Знижки на послуги або товари підприємства для кращих працівників. Нехай невеликі,
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але «своє для своїх» — це теж добре впливає на
лояльність персоналу.
Емоційний підйом підлеглих — це найкраща
нематеріальна мотивація для якісних результатів
роботи підприємства. У сучасних умовах, коли
часто доводиться економити і знижувати витрати, нематеріальна мотивація співробітників можлива і необхідна, це підвищує лояльність, зміцнює командний дух, це недорого і приносить
потрібні результати — співробітники отримують
задоволення від праці, а це означає, що вони будуть знову і знову прагнути працювати краще.

Практика застосування
нематеріальної мотивації
На практиці впровадження методів нематеріальної мотивації виявляється куди більш
складною справою, ніж передбачалося і «виглядало на папері». Насамперед, доведеться раху-
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ватися з особливостями різних видів мотивації.
Так, будь-які «нематеріальні» методи сприймаються працівниками тільки у тому випадку,
якщо застосовуються разом з матеріальними
стимулами, а не замість них (інакше в закликах
«працювати краще» люди чують цинізм або знущання). У процесі розробки і оптимізації моделі
нематеріального стимулювання підприємствам
доводиться багато експериментувати. Наприклад, свою роботу у цьому напрямі можна розбити на наступні етапи.
Етап 1: Аналіз мотиваторів.
Спочатку описуються і оцінюються найпоширеніші мотиватори (див. Таблицю). На цьому
етапі завданням буде створення працюючої системи нематеріального стимулювання, а не нагромадження прийомів, тому кожен метод має
бути проаналізований з урахуванням реалій підприємства.
Таблиця

№
Метод
з/п
1.
Можливості для
кар’єрного зростання

2.

Гнучкий графік робочого
часу

3.

Можливість планувати
свою відпустку, надання
додаткової відпустки

4.

Згадка про те, що
співробітник є автором
реалізованого ним
проекту

5.

Пріоритетне отримання
нового обладнання

Переваги
Привертає амбітних
лідерів, забезпечує
підприємству кадровий
резерв
Дозволяє людям
працювати у зручний для
них час (не порушуючи
виробничий процес)

Недоліки

Висновки

Можливість просування
часто не реалізується, що
демотивує лідерів

Метод не підходить для
підприємства, керівництво якого
«економить на посадах», не
бажаючи збільшувати заробітну
плату співробітникам
Лояльність людей до підприємства
може вирости в кілька разів.
Потрібен підвищений контроль за
виконанням усього обсягу робіт

Вірогідні нестиковки,
накладки, більш
напружена робота
співробітників, які
перебувають на робочому
місці з 9:00 до 18:00
Мотивує, головним
Потрібна більш напружена
чином, працівників, які
робота співробітників, які
нещодавно одружилися,
залишаються на робочих
та батьків малолітніх дітей місцях
Не потребує фінансових
Не завжди враховує
витрат
працю всіх працівників, які
беруть участь у проекті,
внаслідок чого деяка їхня
частина може виявитися
«поза грою», а значить,
втратити мотивацію
Мотивує до підвищення
Дуже витратний метод,
кваліфікації,
зважаючи на ціну
професійного зростання новітнього обладнання
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Хороший метод мотивації, але
тільки для тих, хто зацікавлений у
додатковому вільному часі
Значно покращує результати,
підвищує відповідальність
співробітників

Служить відмінним мотиватором
для працівників, які потребують
нового обладнання, але
обмежений у застосуванні: можна
використовувати тільки у період
введення в експлуатацію нової
техніки
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6.

7.

8.

9.

10.

Подяка за ефективну
роботу (на зборах
колективу та
індивідуально)
Проведення конкурсів
«Кращий за професією»

Проведення
корпоративних свят
(ювілей підприємства,
підписання вигідного
контракту, освоєння
нового виду продукції та
ін.)
Подарунки до свят

Непряма фінансова
допомога (оплата
медичних послуг,
допомога в оренді житла
та ін.)

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Не потребує фінансових
витрат

У разі суб’єктивного
ставлення керівника, може
викликати роздратування і
заздрість у колег
З’являються реальні
Не можна провести
кандидатури на
конкурс без значної
зарахування до кадрового організаційної та
резерву
фінансової підтримки
Має великий позитивний Потребує певних
вплив на лояльність
фінансових витрат
співробітників

Ефективний тільки у випадку
чесних, партнерських відносин у
колективі

Підвищує лояльність
співробітників

Подарунки завжди добре
мотивують працівників, але
зверніть увагу, що подарунки
до календарних свят мотивують
людей менше, ніж до особистих
подій (народження дитини,
весілля, ювілей та ін.)
На практиці виявилося, що даний
метод необхідно застосовувати
вибірково (до найцінніших
співробітників)

Сприймається
Вимагає великих
співробітником як прояв
матеріальних витрат
справжньої турботи про
нього з боку підприємства
(особливо у кризовій
ситуації чи в разі
особистої трагедії)

Етап 2: Відбір мотиваторів.
Після того, як перелік основних мотиваторів
визначено, з них відбирають ті конкретні мотиваційні проекти, які:
— підходять саме для осіб, які працюють на
підприємстві (а не відповідають бажанням/фантазіям «відповідальних за мотивацію» фахівців);
— можуть бути застосовні на підприємстві,
враховуючи специфіку його діяльності та фінансові можливості.
У підсумку мотиватори можуть ранжуватися,
наприклад, таким чином:
• Кар’єрне просування. Ця можливість завжди була і буде важливим та універсальним
мотиватором для всіх — від підсобних робітників до менеджерів вищої ланки. Наприклад, начальник планово-економічного відділу може
«вирости» до головного економіста, а підсобний
робітник — освоїти професію електрозварника.
Однак слід враховувати, що в реальності не на
всіх напрямках (і не всім) співробітникам можна гарантувати швидке просування.
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Вимагає фінансових
витрат

Велика частина переможців
конкурсів переводяться на нові
посади (або отримують вищий
розряд)
Відмінний метод нематеріальної
мотивації для всього колективу

• Гнучкий графік робочого часу. При застосуванні цього мотиватора враховуйте специфіку вашого підприємства (приміром, на деяких
виробничих підприємствах потрібна постійна
присутність переважної більшості працівників, тому на них цей мотиватор може застосовуватися лише для технічного персоналу і співробітників апарату управління).
• Можливість планувати свою відпустку,
надання додаткової відпустки. Особливості
виробництва і тут накладають дуже жорсткі обмеження. Якщо для працівників офісу можна
підібрати індивідуальний «відпускний режим»,
то робітники практично не можуть відхилятися
від заздалегідь затвердженого графіка.
• Непряма фінансова допомога. Отримавши
від підприємства допомогу в потрібний момент,
співробітник відплатить йому лояльністю. Практика показала: найбільш цінуються безвідсоткові позики з вільним графіком виплати (чіткі терміни для виплат частин позики не ставляться,
єдине обмеження — зафіксований у договорі
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остаточний день розрахунку). Наприклад, якщо
працівник отримав позику в розмірі 60 тис. грн
на 2 роки, то він може повертати:
— по 2,5 тис. грн щомісяця;
— нерівнозначними частинами через різні
періоди;
— повернути 60 тис. грн після закінчення 2 років.
Етап 3: Впровадження.
Програма нематеріальної мотивації представляється спочатку керівникам структурних
підрозділів (щоб вислухати всі зауваження і надалі їх врахувати), а потім і всьому колективу.
Як бачимо, причини, за якими робота сприймається як «хороша», у людей дуже різняться,
тому побудувати систему мотивації, яка влаштує якщо не всіх, то хоча б більшу частину колективу, завжди нелегко. Для управлінця головне розуміти, що матеріальні стимули — це лише
частина системи мотивації, причому їх внесок
для задоволення працівників не завжди вирішальний.

Оцінка результатів
Ефективність діяльності по вдосконаленню
системи мотивації характеризується співвідношенням результатів, досягнутих за певний період часу після впровадження програми мотивації, і витрат, для її реалізації. Основними
результатами, що досягаються за рахунок
системи мотивації, є наступні:
— підвищення продуктивності праці;
— зниження плинності персоналу;
— зниження числа випадків небажаної поведінки співробітників (запізнення, прогули, крадіжки, аварії, поломки устаткування з вини працівників тощо);
— зниження витрат ресурсів (бензину, паперу, певних матеріалів і т.д.).
У цілому, оцінку ефективності системи мотивації доцільно проводити за двома напрямками:
оцінка того, наскільки досягнуті цілі вдосконалення системи мотивації, і оцінка того, як проведені зміни вплинули на діяльність підприєм-
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ства. Для цього оцінюється зміна показників,
які прямо або побічно характеризують стан системи мотивації.
Загалом мотивація персоналу — це система
забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці в порівнянні із зарплатоємністю, яка підвищує економічність або піднімає
ефективність бізнесу: співвідношення між фінансовим результатом і витратами на його
отримання.
Мотивація працює, якщо:
— мотиваційні програми не будуються на
шкідливих «командоутвореннях» — це складова
психологічного мікроклімату в колективі, а не
спосіб максимального розкриття компетенцій і
здібностей співробітників;
— впровадження системи мотивації супроводжується ротацією персоналу;
— мотиваційний пакет будується на корпоративних цінностях: місія, стратегія, культура.
Кращий спосіб забезпечити долучення співробітника до корпоративних цінностей — це надання йому свободи вибору з дотриманням зрозумілих «правил гри».
Отже, одне з головних завдань підприємства —
пошук ефективних методів управління персоналом, що забезпечують активізацію людського
фактора. У кожного співробітника свої потреби
і бажання, які змінюються під впливом різних
чинників. Зрозуміти їх, а тим більше змінити,
непросто — адже мотиви не тільки не проявляються безпосередньо в поведінці, але часто
навіть і не усвідомлюються самою людиною.
Проте, потреби людей досить добре досліджені
й представлені декількома теоріями мотивації,
що дозволяє визначити їхній зміст, й оволодівши ними, керівник зможе значно розширити
свої можливості в залученні працівників до виконання завдань, спрямованих на досягнення
цілей підприємства.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Кількох працівників нашого підприємства у поточному місяці було залучено
до надурочних робіт — їх слід оплатити у подвійному розмірі годинної ставки
чи можна надати один день відгулу (надурочних годин на місяць виходить
якраз близько 8-ми)?
Компенсувати роботу в надурочний час
потрібно тільки у грошовій формі — зробити
це шляхом надання відгулу не можна.
Відповідно до ст. 106 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), оплата роботи в надурочний час проводиться таким чином:
• за погодинною системою оплати праці — у подвійному розмірі годинної ставки;
• за відрядною системою оплати праці —
виплачується доплата у розмірі 100 відсотків
тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою (за всі відпрацьовані надурочні години);
• у разі підсумованого обліку робочого
часу — оплачуються як надурочні всі години,
відпрацьовані понад встановлений робочий час
в обліковому періоді (за таких обставин годинна
ставка обчислюється, виходячи із середньомісячної кількості годин за обліковий період (приміром, квартал), яка має розраховуватися з урахуванням норми тривалості робочого часу за
цей період, встановленої з дотриманням вимог
ст. 50 КЗпП, згідно з якими нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень).
А от компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається — це
прямо зазначено у ч. 4 ст. 106 КЗпП. Тому надавати відгул за надурочну роботу не можна навіть за погодженням із працівником. Це стосується й випадків застосування підсумованого
робочого часу, за якого відгули за надурочну
роботу не можуть надаватися ні в поточному, ні
в наступному обліковому періоді.
Також зверніть увагу на порядок підрахунку
надурочних годин роботи за підсумованого об-
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ліку робочого часу, який визначено у пунктах 11
і 12 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 квітня 2006 р.
№ 138 (далі — Методичні рекомендації № 138).
Так, згідно з п. 11 Методичних рекомендацій
№ 138, у разі підсумованого обліку робочого часу
робота у святкові й неробочі дні (ст. 73 КЗпП) за
графіком включається в норму робочого часу за
обліковий період, установлену на підприємстві.
Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються надурочними й оплачуються в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин у разі підсумованого обліку робочого
часу робота у святкові й неробочі дні, проведена
понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується,
оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі (до речі, за аналогією з роботою у святкові (неробочі) дні під час підрахунку надурочних годин
також буде правильно не враховувати вже оплачену в подвійному розмірі роботу у вихідні дні
без надання іншого дня відпочинку).
Відповідно до п. 12 Методичних рекомендацій № 138, загальна кількість надурочних робіт за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і
розрахунковою нормою годин за календарем
6-денного або 5-денного робочого тижня за
цей період. Зазначено, що норма робочого часу
за обліковий період за графіком 5-денного робочого тижня визначається у порядку, встановленому в колективному договорі. За колективними угодами й колективним договором може
передбачатися розмір оплати надурочних робіт
вищий, ніж у подвійному розмірі. Якщо за по-
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денного обліку оплата надурочних годин проводиться після закінчення місяця, то за підсумованого обліку — після закінчення облікового
періоду. Для оплати надурочних робіт годинна
тарифна ставка розраховується, виходячи із се-

редньомісячної норми годин за обліковий період,
а в разі змін в обліковому періоді годинних тарифних ставок і місячних окладів годинна тарифна ставка розраховується як середньозважена величина.

Час від часу один з працівників підприємства відмовляється їздити у нетривалі
відрядження, мотивуючи це сімейними обставинами — чи можна на нього якось
вплинути, аби він виконував свої трудові обов’язки?
Можна накласти дисциплінарне стягнення.
Але насамперед, аби уникнути негативних
для роботодавця наслідків, необхідно з’ясувати,
чи правомірною є вимога роботодавця щодо відправлення працівника у відрядження.
По-перше, згідно зі ст. 31 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП), роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (у т. ч. й поїздки у відрядження для
виконання завдань, не пов’язаних з виконанням трудових обов’язків працівника). Водночас, відповідно до ст. 21 КЗпП, трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем,
за якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Таким чином,
працівник повинен виконати розпорядження керівництва щодо направлення у відрядження лише у тому разі, якщо це пов’язано
з виконанням певних завдань, обумовлених
трудовим договором.
По-друге, слід пам’ятати, що деякі категорії
працівників взагалі не можна направляти у відрядження, а деякі — можна винятково за їхньою
згодою.
Так, згідно зі ст. 176 КЗпП не допускається
направлення у відрядження:
— вагітних жінок;
— жінок, які мають дітей віком до трьох років.

№ 18 (174), 17 вересня 2018

Відповідно до ст. 177 КЗпП до працівників,
направляти яких у відрядження можна лише
за їхньою згодою, належать:
— жінки, які мають дітей віком від трьох до
чотирнадцяти років;
— жінки, які мають дітей з інвалідністю.
Крім цього, зазначені соціальні гарантії поширюються і на батьків, які виховують дітей без
матері (у т. ч. в разі тривалого перебування матері у лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів (ст. 1861 КЗпП).
Якщо ж Ви упевнені, що перешкод для направлення працівника у відрядження не має
(тобто працівник не належить до згаданих категорій, направляти у відрядження які не можна
або можна лише за їхньою згодою, а відрядження пов’язане з виконанням працівником завдань, обумовлених трудовим договором), то
відмова без поважних причин виїхати у відрядження вважатиметься порушенням трудової дисципліни, за яке може бути застосовано
дисциплінарне стягнення у вигляді догани,
передбачене п. 1 ст. 147 КЗпП. При цьому як поважну причину можна розцінювати, приміром,
документально підтверджену хворобу чи травму
працівника (листком непрацездатності чи, принаймні, медичною довідкою — наприклад, у разі
незначної травми ноги, яка повністю не позбавляє працівника можливості пересуватися, лікарняний йому навряд чи буде видано, але зрозуміло, що за таких обставин відрядження все ж таки
краще відкласти). А от законних підстав для скасування відрядження через особисті причини
працівника (сімейні обставини) не має — відповідно, остаточне рішення у такому випадку буде
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приймати роботодавець і якщо він не задовольнить прохання працівника про скасування чи
перенесення відрядження, останній повинен
буде виконати розпорядження і виїхати у відрядження.
Якщо ж працівник після застосування до
нього стягнення у вигляді догани за необґрунтовану відмову виїхати у відрядження
буде продовжувати й надалі відмовлятися
від виїздів у наступні відрядження, то до нього вже можна буде застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення за п. 3 ч. 1
ст. 40 КЗпП — за систематичне невиконання

працівником без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися
заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Зверніть увагу, що в останньому випадку здійснення такого проступку має бути документально зафіксовано (приміром, доповідною
запискою безпосереднього керівника, а також,
бажано, письмовою заявою чи поясненнями
працівника із зазначенням причин відмови від
відрядження або актом про відмову працівника
надати такі пояснення).

Працівник, окрім своєї роботи, також виконує обов’язки за іншою посадою в
порядку суміщення. Але наразі він виявив бажання припинити виконання роботи
за суміщенням — яким чином це слід оформити?
Наказом роботодавця про скасування суміщення, виданим на підставі заяви працівника.
Виконувати роботу за суміщенням працівник
може як протягом чітко визначеного періоду,
так і невизначений строк.
У разі, якщо суміщення встановлювалося на
певний строк, зазначений у наказі про встановлення суміщення (приміром, до прийняття на
роботу основного працівника), і він вже сплив,
то для його скасування не потрібно видавати ще
один наказ — після закінчення строку суміщення працівник просто припиняє виконувати

обов’язки за суміщуваною посадою та отримувати за це доплату.
Якщо ж суміщення було встановлено без зазначення строку, його скасування відбувається
за ініціативою однієї зі сторін — роботодавця
або працівника. При цьому на прохання працівника суміщення посад може бути скасовано у
будь-який день. Своє бажання припинити виконувати роботу за суміщенням працівник має
викласти у відповідній заяві (Зразок 1), на підставі якої роботодавець і видає наказ про скасування суміщення (Зразок 2).
Зразок 1
Директору ТОВ «Каскад»
Мілюхіну К. В.
інспектора з кадрів
Журавської Лілії Іванівни

Заява
Прошу увільнити мене від виконання роботи секретаря директора за суміщенням з 17 вересня 2018 р..
13.09.2018 р.

Водночас, зважайте на те, що скасування суміщення за ініціативою роботодавця (так само,
як і його встановлення) є зміною істотних умов
праці, а отже, вимагає дотримання процедури,
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передбаченої ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України (роботодавець зобов’язаний попередити працівника про скасування суміщення не
пізніше ніж за два місяці).
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСКАД»
НАКАЗ
13.09.2018 р.

м. Полтава

№ 141-п

Про скасування
суміщення посад
Журавською Л. І.
НАКАЗУЮ:
1. ЖУРАВСЬКІЙ Лілії Іванівні, інспектору з кадрів, припинити виконання обов’язків секретаря директора в порядку суміщення посад з 17 вересня 2018 р..
2. Скасувати доплату за суміщення посад, встановлену Журавській Л. І., в наказі від
15.02.2018 р. № 35-п.
Підстава: заява Журавської Л. І. від 13.09.2018 р..
Директор

Мілюхін

К. В. Мілюхін

Працівниця перебуває у щорічній відпустці (на 24 календарні дні), але обставини так
складаються, що через два тижні ми будемо змушені її з цієї відпустки відкликати. Вона
згодна, але за умови, що 10 днів відпустки, які залишаться, будуть надалі надаватися їй
щотижня (або через тиждень) по п’ятницях по одному дню — чи можна так вчинити?
Так, можна, але за умови, що є підстави для
відкликання працівниці з відпустки.
Згідно з ч. 8 ст. 79 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) та ч. 3 ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504) відкликання з відпустки допускається лише у виняткових випадках, а саме для відвернення:
— стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;
— нещасних випадків;
— простою;
— загибелі або псування майна підприємства.
Крім цього, обов’язковою умовою для відкликання працівника зі щорічної відпустки є
його згода (відмова працівника від дострокового повернення на роботу не може розглядатися
як порушення трудової дисципліни), а основна
безперервна частина відпустки має становити не менше 14 календарних днів (але ці умови, як вбачається із запитання, дотримані).
На практиці невикористана частина щорічної
відпустки надається працівникові, зазвичай, од-
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разу після усунення причин, що зумовили його
відкликання з відпустки, проте за погодженням
між працівником і роботодавцем невикористану
частину відпустки може бути перенесено на інший період. Оскільки ж вимога ч. 6 ст. 79 КЗпП
та ч. 1 ст. 12 Закону № 504 щодо надання основної безперервної частини відпустки тривалістю
не менш ніж 14 календарних днів дотримана, то
законодавчих перешкод для того, аби погодитися на умови працівниці й поділити частину відпустки, що залишилася, на «одноденні» відпустки, не має. Але зверніть увагу, що
таким чином працівниця отримає відпустку
тільки в робочі дні (тобто їх буде саме 10), а якби
ця частина надавалася одним «шматком» — то
при п’ятиденному робочому тижні на них припало б, принаймні, два вихідні дні. Крім того, не
забудьте, що кожен день відпустки потрібно
буде оформлювати як «звичайну» відпустку —
тобто доведеться видавати відповідний наказ, розраховувати й виплачувати «відпускні»
не менш ніж за три дні до початку відпустки
та вносити відповідні дані до особової картки
працівниці.
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Усміхнись!

Літо вже минуло, якщо:

— обираючи кафе чи ресторан, ви знову дивитеся
на меню, а не на наявність кондиціонера;
— вам вже не байдуже відключення гарячої води;
— співробітники у шортах чи сандалях викликають
у вас величезний подив;
— п’ятиразовий душ на день — для вас це вже забагато;
— слова законного чоловіка «ходи сюди, я тебе
обійму» — знову є приємною ознакою сімейних відносин, а не вагомим приводом для скандалу;
— морозиво вже не здається вам ідеальною вечерею.

реклама

— Тихіше! — говорить вчитель. — Щоб чутно було,
як муха пролетить.
Усі відразу замовкають. Через хвилину Петрик,
втративши терпіння, пошепки запитує:
— Іване Івановичу, а коли ж Ви вже муху випустите?
***
Директор пильно розглядає нову секретарку. Начальник відділу кадрів, помітивши це, пошепки говорить директорові:
— Троє дітей...
— Не може бути! У такої молоденької і вже троє
дітей?!
— Та не в неї, Сергію Івановичу, — y Вас.
***
Шеф кричить секретарці:
— Ти звільнена!
— За що? — дивується та. — Я ж все добре робила, ніколи не спізнювалася…
— Пил з мого столу витирала?
— Так, звичайно, і пил зі столу витирала.

— А у мене там важливі номери телефонів були
записані!
***
Працівник приходить до керівника з проханням підвищити йому заробітну плату:
— Розумієте, з такою зарплатою я не можу навіть
одружитися...
— Так, я це чудово розумію. І повірте — колись Ви
мені за це подякуєте.
***
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реклама

Важливі дати вересня

Вересень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 160 годин

Жовтень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1
(14 — День захисника України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 176 годин
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1 — День знань — саме цього дня, відповідно до ст. 16 Закону
України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651XIV, настає початок нового навчального року у закладах загальної середньої освіти.
2 — День нотаріату (встановлено Указом Президента України від
22 лютого 2010 р. № 211/2010);
— День підприємця (щорічно відзначається у першу неділю
вересня згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 1998 р.
№ 1110/98).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту
з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за серпень 2018 року (за формою,
затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — Всесвітній день надання першої медичної допомоги;
— Міжнародний день грамотності;
— Міжнародний день солідарності журналістів;
— День українського кіно (щорічно відзначається у другу суботу
вересня згідно з Указом Президента України від 12 січня 1996 р. № 52/96);
— День фізичної культури і спорту (щорічно відзначається у
другу суботу вересня згідно з Указом Президента України від 29 червня
1994 р. № 340/94).
9 — День танкістів (щорічно відзначається у другу неділю вересня
згідно з Указом Президента України від 29 серпня 1997 р. № 922/97);
— День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (щорічно відзначається у другу неділю вересня згідно з
Указом Президента України від 12 серпня 1993 р. № 302/93).
10 — День працівників військово-мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони органів внутрішніх справ (встановлено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 серпня 2009 р. № 371).
13 — День програміста (неофіційне свято, яке традиційно відзначається у 256 день року).
15 — День фармацевтичного працівника (щорічно відзначається у
третю суботу вересня згідно з Указом Президента України від 7 вересня
1999 р. № 1128/99);
— День винахідника і раціоналізатора (щорічно відзначається у
третю суботу вересня згідно з Указом Президента України від 16 серпня
1994 р. № 443/94).
16 — Міжнародний день охорони озонового шару;
— День працівника лісу (щорічно відзначається у третю неділю
вересня згідно з Указом Президента України від 28 серпня 1993 р.
№ 356/93).
17 — День рятівника (встановлено Указом Президента України від
12 вересня 2008 р. № 830/2008).
21 — Міжнародний день миру (на підтримку рішення Генеральної
Асамблеї ООН, в Україні Указом Президента від 5 лютого 2002 р.
№ 100/2002 також установлено День миру, який відзначається саме
цього дня).
22 — День партизанської слави (встановлено Указом Президента
України від 30 жовтня 2001 р. № 1020/2001).
23 — День осіннього рівнодення (тривалість дня і ночі стають рівними, вважається астрономічним початком осені);
— День машинобудівника (щорічно відзначається у четверту
неділю вересня згідно з Указом Президента України від 8 вересня 1993 р.
№ 361/93).
27 — День туризму (встановлено Указом Президента України від
21 вересня 1998 р. № 1047/98).
30 — Міжнародний день перекладача;
— Всеукраїнський день бібліотек (встановлено Указом Президента України від 14 травня 1998 р. № 471/98);
— День усиновлення (встановлено Указом Президента України
від 27 листопада 2008 р. № 1088/2008).
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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.

