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Звільнення працівника
у зв’язку з його «відмовами»
від «пропозицій» роботодавця
Бувають випадки, коли працівник відмовляється від чогось, що пропонує йому
власник підприємства або уповноважена ним особа (далі — роботодавець),
і внаслідок цього, відповідно до законодавства, зокрема, Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), працівник може бути звільнений з роботи. Дізнайтеся, якими ж можуть бути «відмови» працівника, що надають роботодавцю
підстави для його звільнення, а також як правильно оформлювати звільнення
у відповідних випадках.

1. З’ясовуємо за які
конкретні «відмови»
можна звільняти працівника
У КЗпП передбачено два конкретних види
«відмов», у зв’язку з якими працівника можна
звільнити з роботи. Зокрема, у п. 6 ст. 36 КЗпП
зазначається, що серед різних підстав припинення трудового договору є:
— відмова працівника від переведення на
роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією (далі — підприємство);
— відмова працівника від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці.
Зауважимо, що у п. 6 ст. 36 КЗпП не уточнюється вид трудового договору (строковий або
безстроковий), а тому відповідно працівника
можна звільнити із зазначених підстав і у випадку строкового трудового договору, і у випадку
трудового договору, якого укладено на невизначений строк.

2. Беремо до уваги
інші види «відмов»
Згадуються у КЗпП і деякі інші види відмов
працівника, які слід відрізняти від тих, про які
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йдеться у п. 6 ст. 36 КЗпП. Наприклад, у ст. 46
КЗпП мова йде про відмову або ухилення працівника від обов’язкових медичних оглядів,
навчання, інструктажу і перевірки знань з
охорони праці та протипожежної охорони.
Щоправда, у зазначених випадках допускається
не звільнення працівника з роботи, а лише відсторонення від неї.
Крім того, за певних обставин може йти мова
про порушення працівником трудової дисципліни, зокрема, вимог окремих нормативно-правових актів, у т. ч. локального характеру (правил
внутрішнього трудового розпорядку, посадових
і робочих інструкцій, інструкцій з охорони праці
тощо), що, згідно з КЗпП, також може бути підставою для звільнення, але вже не за п. 6 ст. 36
КЗпП, а, приміром, за п. 3 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).
При цьому коло таких можливих відмов працівника, які можуть кваліфікуватися як порушення трудової дисципліни, за яке передбачена
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дисциплінарна відповідальність аж до звільнення, може бути на практиці значно ширше, ніж
згадані у ст. 46 КЗпП конкретні випадки і включати, наприклад, відмови працівника від виконання ним своїх конкретних функціональних обов’язків згідно з посадовою інструкцією,
відмови від тимчасового переведення (строком до одного місяця) на іншу роботу для відвернення або ліквідації наслідків стихійного
лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій
відповідно до ст. 33 КЗпП, відмови від переміщення на тому ж підприємстві на інше робоче
місце, в інший структурний підрозділ у тій же
місцевості згідно з ч. 2 ст. 32 КЗпП тощо.
Водночас, у КЗпП фактично передбачені і види
відмов, на які працівник має право й у разі яких
для нього не передбачено жодних негативних
наслідків. Приміром, згідно зі згаданою ст. 33
КЗпП працівник може відмовитися від тимчасового переведення на іншу роботу без жодних
«негативних наслідків», якщо таке переведення
не пов’язане з обставинами, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні
життєві умови людей.
У зв’язку з цим кадровикам також слід звернути увагу і на ст. 153 КЗпП, де йдеться про обов’язок роботодавця забезпечити безпечні й нешкідливі умови праці та про право працівника
відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для
його життя чи здоров’я або людей, які його
оточують, а також навколишнього середовища.

Приклад:
У робочій інструкції вантажника зазначено, що він здійснює розвантаження різних
речей, у т. ч. вантажів з автотранспорту, і
при цьому це не обумовлено якоюсь конкретною територією (цехом, об’єктом тощо).
Якщо начальник вантажника доручить йому
розвантажити автомобіль з меблями для
своєї власної квартири на території того ж
населеного пункту, що і підприємство, а вантажник відмовиться це зробити (наприклад,
мотивуючи свою відмову тим, що він не
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зобов’язаний розвантажувати не «виробничі», а «власні» речі начальника), то це може
бути розцінено як порушення трудової дисципліни із накладенням за це відповідного
дисциплінарного стягнення на вантажника.
При цьому розвантаження працівником підприємства у свій робочий час особистих речей свого начальника у нього вдома може
бути цілком правомірним, приміром, якщо
начальник укладе в усталеному порядку відповідний цивільно-правовий договір зі своїм
підприємством, про який вантажнику зовсім не обов’язково повідомляти.
У той же час, якщо зазначений начальник дасть вказівку розвантажити автомобіль з особистими речами іншому працівнику, для якого відповідні обов’язки не
передбачені робочою (посадовою) інструкцією (наприклад, прибиральнику службових приміщень), то такий працівник має
повне право відмовитися від виконання зазначеної вказівки без жодних для себе негативних наслідків.

Також у ст. 2526 КЗпП йдеться і про можливу
відмову не одного працівника, а фактично
кількох, які складають колектив бригади і відмовляються від зарахування до бригади працівників,
направлених у бригаду в порядку працевлаштування відповідно до законодавства (молодих спеціалістів, випускників навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, осіб, звільнених
від покарання або примусового лікування та інших). Відповідно до ст. 2526 КЗпП така відмова
не допускається.

3. Уточнюємо можливість
звільнення у зв’язку
з відмовою від переведення
в іншу місцевість
Зауважимо, що згідно з ч. 1 ст. 32 КЗпП переведення працівника на роботу в іншу місцевість разом з підприємством можливе тільки
за згодою працівника. Тому, якщо працівник
не дає своєї згоди на таке переведення (тобто
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фактично відмовляється від такого переведення), його не можна перевести на роботу в іншу
місцевість разом з підприємством. Але при цьому виникають підстави для припинення з ним
трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП. При цьому кадровикам слід звернути увагу на те, що у
п. 6 ст. 36 КЗпП йдеться про переведення на роботу в іншу місцевість саме «разом з підприємством», і тому в інших випадках застосовувати
п. 6 ст. 36 КЗпП в якості підстави для звільнення
буде неправомірно.

Приклад:
У підприємства, яке розташоване у місті
А, є філіал (виробнича ділянка, цех тощо)
у місті Б, на ринку праці в якому не вистачає працівників певної професійної спеціалізації, яких є надлишок на ринку праці
у місті А. Щоб вирішити проблему з дефіцитом кадрів зазначеної професійної спеціалізації у місті Б, роботодавець вирішив перевести окремих своїх працівників на
роботу в місто Б у межах одного і того ж
підприємства, а на їх місце прийняти нових
працівників, яких можна легко знайти через державну службу зайнятості (кадрове
агентство) у місті А. При цьому він попередив працівників, яких він хотів перевести
на роботу у місто Б, що якщо вони відмовляться від переведення на роботу у місто Б,
їх буде звільнено за п. 6 ст. 36 КЗпП і їм буде
важко знайти собі нову роботу, оскільки
у місті А є надлишок безробітних працівників їх професійної спеціалізації.
Звільнення відповідних працівників
у цьому випадку за п. 6 ст. 36 КЗпП буде
неправомірним, оскільки саме підприємство не переводиться з міста А до міста Б.
Вирішити відповідну виробничу проблему
роботодавець може, наприклад, шляхом
направлення в усталеному порядку відповідних працівників у службові відрядження з міста А до міста Б, оформивши роботу
відповідних працівників вахтовим методом у місті Б або скоротивши штат певних
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працівників у місті А і ввівши до штатного
розпису філіалу в місті Б відповідні додаткові посади (професії) зазначеної професійної спеціалізації. В останньому випадку
відповідних працівників у місті А можна
звільнити за п. 1 ст. 40 КЗпП у зв’язку зі
скороченням штату або чисельності працівників (за умови змін в організації виробництва і праці), після чого, можливо,
деякі з них погодяться поїхати на роботу
до міста Б, оскільки у місті А у них буде
мало шансів знайти нову роботу.

Також слід зазначити, що переведення працівника в іншу місцевість разом з підприємством
не завжди може бути вигідне роботодавцю, адже
у цьому випадку працівники мають право на відшкодування витрат й одержання компенсації
у зв’язку з таким переведенням (ст. 120 КЗпП),
порядок надання яких встановлено постановою
Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації при переїзді в іншу місцевість» від 2 березня 1998 р. № 255 (далі — Постанова № 255).
Тому у випадку наявності на ринку праці в іншій
місцевості значної кількості відповідних працівників, які до ж того можуть погодитися і на заробітну плату меншого рівня, ніж для працівників
аналогічної професійної спеціалізації і кваліфікації на «старому місці», роботодавець інколи
може спробувати звільнити відповідних працівників за п. 6 ст. 36 КЗпП і недотримуючись встановленого законом порядку, наприклад, без
отримання відмови працівника від такого переведення, а лише на підставі самого факту переміщення підприємства в іншу місцевість. Зрозуміло, що у цьому випадку суд, скоріш за все,
поновить працівника на його колишній роботі,
хоча й в іншій місцевості.
Також кадровикам слід мати на увазі, що у самому КЗпП поняття «інша місцевість» не визначено. Тому при вирішенні відповідних питань
слід керуватися іншими відповідними нормативно-правовими актами, зокрема, Постановою № 255, відповідно до п. 1 якої «інша місцевість» — це інший населений пункт. Оскільки
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альтернативного, більш обґрунтованого визначення іншої місцевості у законодавстві немає,
воно може використовуватися у трудовому законодавстві як таке, яке має загальне значення.
При цьому слід також враховувати те, що деякі
міста відповідно до встановленого територіального поділу включають у себе не лише райони,
але і села, селища, або і навіть інші міста. Наприклад, до відомих подій 2014 року до складу Жовтневого району м. Луганська входило і м. Щастя,
яке на цей час (оскільки м. Луганськ залишилося
на окупованій території) є у складі Новоайдарського району Луганської області.
Тому переведенням на роботу в іншу місцевість можна вважати переведення в інший населений пункт, хоча він і входить до іншого
більш крупного населеного пункту.

Приклад:
Офіс підприємства, яке розташоване на
окраїні великого міста, переноситься на
протилежну окраїну цього міста на відстань більше 50 км від попереднього місця. У зв’язку з цим деяким працівникам
офісу знадобиться витрачати додатково
більше однієї години, щоб потрапити на
роботу, і тому вони можуть не захотіти
продовжувати працювати за новим місцем розташування офісу. Але такі працівники не мають права відмовитися від такого «переведення» (оскільки офіс переноситься у межах одного населеного пункту), тобто у цьому випадку не потрібна їх
згода на таке переведення. Тому якщо такі
працівники відмовляться від зазначеного
переведення і не вийдуть на роботу за новим місцем розташування офісу, вони можуть бути звільнені не за п. 6 ст. 36 КЗпП,
а за п. 4 ст. 40 за прогул (яким є у т. ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин
(або вони можуть бути звільнені за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) чи за угодою
сторін трудового договору (п. 1 ч. 1 ст. 36
КЗпП)).
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Разом з тим, якщо офіс підприємства переводиться з одного населеного пункту до
іншого, відстань між якими навіть менше
50 км, то в цьому випадку вже буде йтися
про переведення підприємства в «іншу
місцевість» і у разі відмови працівників
офісу від такого переведення, вони можуть
бути звільнені за п. 6 ст. 36 КЗпП.

4. Визначаємо,
що таке «істотні умови праці»
Аналогічно, перед тим як вирішувати питання щодо можливості звільнення працівника за
п. 6 ст. 36 КЗпП у зв’язку з його відмовою від
продовження роботи через зміну істотних умов
праці, кадровикам слід чітко розуміти, що відповідно до законодавства вважається істотними
умовами праці. Деякі з таких змін істотних умов
праці (при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою) перелічені у
ч. 3 ст. 32 КЗпП, і, зокрема, включають:
— зміни систем та розмірів оплати праці;
— зміни пільг;
— зміни режиму роботи;
— встановлення або скасування неповного
робочого часу;
— встановлення або скасування суміщення
професій;
— зміну розрядів і найменування посад;
— зміни інших умов праці.
Серед інших «істотних умов праці» можна навести як приклад зміни посадових обов’язків
працівника при продовженні роботи на тій же
самій посаді. У свою чергу посадові обов’язки
працівників мають бути відображені у посадових інструкціях, які згідно з п. 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), які
були затверджені разом з Випуском 1 «Професії,
що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» ДКХП наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336, мають складатися для працівників усіх посад, що зазначені у штатному розписі.
При цьому до посадових інструкцій може бути
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внесено зміни та/або доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства та тільки
за згодою працівника.
Із зазначеного можна зробити висновок, що
посадові обов’язки працівника є фактично також істотними умовами його праці (трудового
договору) і тому у випадку виробничої необхідності змінити їх, це має розглядатися як зміна
істотних умов праці, для здійснення якої слід дотримуватися відповідних процедур згідно із законодавством. Якщо ж працівник не погодиться
на таку зміну у встановленому порядку (тобто
відмовиться від продовження своєї роботи за колишньою посадою але з новими посадовими
обов’язками), то роботодавець має право звільнити його за п. 6 ст. 36 КЗпП.
Кадровикам слід звернути уваги і на те, що, як
це зазначено у ст. 32 КЗпП, зміни істотних умов
праці допускаються лише у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці, тому якщо відповідні зміни запроваджуються роботодавцем
без врахування цього застереження, у працівника можуть виникнути правомірні підстави для
оскарження у судовому порядку свого можливого звільнення за п. 6 ст. 36 КЗпП у випадку його
відмови продовжувати роботу у нових умовах.

5. Забезпечуємо зв’язок
істотних умов праці з організацією
виробництва і праці
Зауважимо, що у КЗпП не конкретизується поняття «зміни в організації виробництва і праці»,
але для його коректного тлумачення можна
звернутися до п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
(далі — Постанова № 9), згідно з яким змінами
в організації виробництва і праці є, зокрема,
зміни, що пов’язані з:
— раціоналізацією робочих місць;
— введенням нових форм організації праці,
у т. ч. перехід на бригадну форму організації
праці і навпаки;
— впровадженням передових методів, технологій;
— «тощо», яке далі у Постанові № 9 не конкретизується.
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Таким чином, зміни істотних умов праці, які
не пов’язані із зазначеними змінами в організації виробництва і праці, не можуть бути враховані при вирішенні питання щодо можливості
звільнення за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Приклад:
Директор підприємства, щоб позбавитися
працівника, який йому з певних причин не
подобається, вирішив змінити йому «істотні умови праці», а саме змінити його посадові обов’язки, значно їх розширивши та
ускладнивши, аби працівник відмовився
продовжувати роботу після таких змін
і його можна було б звільнити за п. 6 ст. 36
КЗпП. Але оскільки така зміна посадових
обов’язків була пов’язана лише із «забаганкою» директора, а не із фактичними змінами в організації виробництва і праці, працівник у подальшому легко може оскаржити
у судовому порядку своє звільнення за п. 6
ст. 36 КЗпП.

6. Приймаємо і оформлюємо
рішення роботодавця
про зміну істотних умов праці
або переведення в іншу місцевість
Щоб у працівника не було підстав оспорити
у суді зміну йому істотних умов праці, керівнику
підприємства перед попередженням працівника
про зміну його істотних умов праці і виданням відповідного наказу про це (наприклад, про внесення
змін та доповнень до посадової інструкції), слід
обов’язково спочатку видати наказ про зміни в організації виробництва і праці, в якому доручити
певному відповідальному за це працівнику розробити подальшу документацію, пов’язану зі змінами істотних умов праці (див. Зразок 1, Зразок 2).
Рішення про переведення підприємства в
іншу місцевість, до відповідного повідомлення
працівника, також має бути оформлено відповідним документом, наприклад, розпорядчим
документом вищестоящого органу управління
підприємством, внесенням відповідних змін до
статуту підприємства тощо.
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЧ»
НАКАЗ
23.08.2018 р.

м. Київ

№ 33-од

Про зміни в організації виробництва та праці,
внесення відповідних змін до штатного розпису
і посадових інструкцій працівників
У зв’язку зі скороченням обсягів збуту продукції підприємства та з метою оздоровлення
його фінансового стану і оптимізації чисельності персоналу,
НАКАЗУЮ:
1. Начальнику відділу кадрів Чубу В. І. до 30.08.2018 р. підготувати:
1.1. проект наказу про зміни в організації виробництва та праці, зокрема про внесення
змін до штатного розпису підприємства у частині скорочення у відділі збуту підприємства
посади менеджера з маркетингу (1 штатна одиниця), яка на цей час є вакантною;
1.2. проект наказу про введення в дію нової посадової інструкції провідного економіста із
збуту відділу збуту;
1.3 необхідну іншу документацію відповідно до чинного законодавства, яка пов’язана із
порядком зміни істотних умов праці працівників.
2. Начальнику відділу збуту Іванову С. І. до 30.08.2018 р. підготувати проект нової посадової інструкції провідного економіста із збуту відділу збуту, передбачивши у ній додаткові посадові обов’язки у межах компетенції, які раніше були покладені на менеджера з маркетингу.
Директор

Хоменко

З наказом ознайомлені:
23.08.2018 р.
23.08.2018 р.

Чуб
Іванов

Г. Ф. Хоменко
В. І. Чуб
С. І. Іванов

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЧ»
НАКАЗ
28.08.2018 р.

м. Київ

№ 35-од

Про затвердження змін до посадової інструкції
провідного економіста із збуту відділу збуту
У зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, відповідними змінами у штатному
розписі підприємства, керуючись ч. 3 ст. 32 КЗпП України, наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», з метою впорядкування посадових інструкцій працівників відділу збуту,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 01.11.2018 р. зміни до посадової інструкції провідного
економіста із збуту відділу збуту шляхом затвердження нової версії даної інструкції (додаток).
2. Начальнику відділу кадрів Чубу В. І. до 31.08.2018 р. довести даний наказ до відома
відповідних працівників.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор
З наказом ознайомлений:
28.08.2018 р.
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7. Повідомляємо працівника
Після прийняття у встановленому порядку
відповідного рішення про зміну істотних умов
праці або про переведення підприємства в іншу
місцевість роботодавцю (кадровику підприємства) слід оформити відповідні повідомлення

працівникам, а також забезпечити наявність
письмового підтвердження працівника про
отримання такого повідомлення (шляхом відповідного підпису працівника на примірнику повідомлення або окремою розпискою чи заявою)
(варіанти наведені у Зразках 3, 4, 5).
Зразок 3

Вих. № 37
28.08.2018 р.
Провідному економісту із збуту
Парасюку Мирославу Вікторовичу
Повідомлення
Повідомляємо, що у зв’язку зі скороченням посади менеджера з маркетингу відділу збуту
до посадової інструкції провідного економіста із збуту відділу збуту будуть внесені відповідні зміни шляхом затвердження нової версії посадової інструкції провідного економіста
із збуту, яка буде введена у дію з 01.11.2018 р. і з якою Вас буде ознайомлено додатково.
Водночас роз’яснюємо, що відповідно до ч. 4 ст. 32 КЗпП у разі відмови продовжувати
роботу у зв’язку із змінами істотних умов праці з Вами буде припинено трудовий договір на
підставі п. 6 ст. 38 КЗпП.
Директор

Хоменко

Г. Ф. Хоменко

Повідомлення від 28.08.2018 р. № 37 одержав:
28.08.2018 р.
Парасюк

М. В. Парасюк

Зразок 4
Розписка
Мене, провідного економіста із збуту відділу збуту ТОВ «СІЧ» Парасюка Мирослава
Вікторовича, попереджено, що з 01.11.2018 р. у зв’язку зі змінами в організації виробництва
і праці на підприємстві будуть внесені зміни та доповнення до посадової інструкції провідного економіста із збуту відділу збуту, а також ознайомлено з новою версією згаданої інструкції.
Правові наслідки моєї відмови від продовження роботи в нових умовах праці мені
роз’яснено.
28.08.2018 р.

Парасюк

М. В. Парасюк

Зразок 5
29.08.2018 р.
Головному бухгалтеру
Марковій Зої Петрівні
ПОВІДОМЛЕННЯ № 14
Шановна Зоє Петрівно!
Повідомляємо, що у зв’язку із потребами виробництва та для підвищення ефективності
управління підприємством власником підприємства було прийнято рішення про переміщення
його головного офісу з м. Дніпро до м. Харків, вул. Широка, 33 із відповідною зміною юридичної адреси підприємства.
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Зразок 5. Закінчення
У зв’язку із зазначеним Вам пропонується переведення на роботу в іншу місцевість разом
з підприємством. Відповідно до статей 32, 36, 120 КЗпП Ви маєте право:
1.Надати свою згоду на переведення;
2. Не погодитися на переведення в іншу місцевість.
Якщо Ви погоджуєтесь на переведення, Ви маєте право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з переведенням на роботу в іншу місцевість відповідно до
чинного законодавства.
У випадку Вашої відмови від переведення разом з підприємством (відсутності Вашої згоди
на переведення) трудовий договір з Вами буде розірвано на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП
31.10.2018 р..
Просимо Вас повідомити про своє рішення до 17 жовтня 2018 р..
Директор

Кравчук

С. К. Кравчук

Повідомлення від 29.08.2018 р. № 14 одержала:
29.08.2018 р.
Маркова

З. П. Маркова

8. Отримуємо відповідь працівника
Якщо працівник надає свою згоду на продовження роботи в нових умовах або переведення
разом з підприємством в іншу місцевість, то зрозуміло, що для його звільнення немає підстав. А от
у разі, коли протягом встановленого двомісячного строку з дня повідомлення працівник не надасть свою згоду на продовження роботи в нових
умовах або переведення разом з підприємством в
іншу місцевість (наприклад, шляхом відповідної

заяви), то приймається рішення про його звільнення за п. 6 ст. 36 КЗпП. Звісно, таке ж саме рішення приймається і у разі отримання від працівника відмови від продовження роботи в нових
умовах або переведення разом з підприємством в
іншу місцевість (див. Зразок 6, Зразок 7). Зауважимо, що згідно із законодавством, зокрема ст. 43
КЗпП, при такому виді звільнення роботодавцеві
не потрібно отримувати попередню згоду профспілки на звільнення
Зразок 6
Директору ТОВ «Січ»
Хоменку В. Г.
провідного економіста із збуту
відділу збуту
Парасюка Мирослава Вікторовича

Заява
Із змінами до посадової інструкції провідного економіста із збуту відділу збуту не погоджуюсь (відмовляюсь від роботи у нових умовах із зміненими посадовими обов’язками).
28.09.2018 р.

Парасюк

М. В. Парасюк

Зразок 7
Директорові ТОВ «Варяг»
Кравчуку С. К.
головного бухгалтера
Маркової Зої Петрівни
Заява
На переведення до іншої місцевості разом з підприємством не погоджуюсь.
02.10.2018 р.
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Маркова

З. П. Маркова
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ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

9. Видаємо наказ про звільнення
та проводимо остаточний
розрахунок
Рішення про звільнення працівника на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП оформлюємо відповідним
наказом керівника підприємства (Зразок 8).
Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення й інших документів на
підприємстві: вноситься запис про звільнення
до трудової книжки працівника, підготовлюється

копія наказу для працівника, оформлюються
відповідні документи бухгалтерією щодо остаточного розрахунку з працівником, зокрема
підраховуються відповідні суми і готується
письмове попереднє повідомлення працівнику
про ці суми. При цьому слід мати на увазі, що
згідно зі ст. 44 КЗпП при звільненні за п. 6 ст. 36
КЗпП працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного
заробітку.
Зразок 8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЧ»
НАКАЗ
30.10.2018 р.

м. Київ

№ 142-п

Про звільнення
Парасюка М. В.
Відповідно до наказів директора підприємства «Про зміни в організації виробництва
та праці, внесення відповідних змін до штатного розпису та посадових інструкцій працівників» від 23.08.2018 р. № 33-од та «Про затвердження змін до посадової інструкції провідного
економіста із збуту відділу збуту» від 28.08.2018 р. № 35-од були внесені відповідні зміни до
посадової інструкції економіста із збуту відділу збуту (нова версія зазначеної посадової
інструкції набуває чинності 01.11.2018 р.). Про це Парасюка М. В. було письмово попереджено 28.08.2018 р.. Своєю письмовою заявою від 28.09.2018 р. Парасюк М. В. повідомив про
відмову працювати в нових умовах праці (не погодився на внесення змін до своєї посадової
інструкції). З огляду на викладене, керуючись ч. 3 і ч. 4 ст. 32 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. ПАРАСЮКА Мирослава Вікторовича, провідного економіста із збуту відділу збуту,
у зв’язку із відмовою від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці, звільнити
31 жовтня 2018 р., п. 6 ст. 36 КЗпП України.
2. Начальнику відділу кадрів Чубу В. І. в усталеному порядку видати Парасюку М. В.
оформлену трудову книжку, а також необхідні інші документи відповідно до законодавства.
3. Головному бухгалтеру Горбатко С. С. провести повний розрахунок з Парасюком М. В.
відповідно до чинного законодавства та колективного договору, в т. ч. виплатити компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку та вихідну допомогу у розмірі середнього
місячного заробітку.
Підстава: заява (письмова відмова) Парасюка М. В..
Директор

Хоменко

Г. Ф. Хоменко

З наказом ознайомлений:
30.10.2018 р.

Парасюк

М. В. Парасюк

У день звільнення відповідно до ст. 47 КЗпП
роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день звільнення);
— видає йому копію наказу про звільнення з
роботи (у разі звільнення з ініціативи роботодавця, в інших випадках — на вимогу працівника).
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Якщо ж працівник у день звільнення не працював, всі суми розрахунку мають бути виплачені
не пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Комерційна таємниця
на підприємстві:
обмеження та документальне
оформлення
Сьогодні почастішали випадки, коли під час прийняття на роботу роботодавець
вимагає підписання працівником зобов’язань щодо нерозголошення інформації,
яка складає комерційну таємницю. Така таємниця є об’єктом інтелектуальної власності та має низку особливостей. Зокрема, до складу поняття «комерційна таємниця» можна віднести найрізноманітніші відомості, пов’язані з виробництвом,
технологічною інформацією, управлінням, фінансовим станом та іншою діяльністю
суб’єкта господарювання. Довідайтеся, що ж слід розуміти під «комерційною
таємницею», наскільки законно вимагати від працівника «розписку» про її нерозголошення, які відомості можуть складати комерційну таємницю, а які ні, як правильно скласти наказ по підприємству про встановлення комерційної таємниці та
чи передбачено вітчизняним законодавством відповідальність за її розголошення.

Правові підстави
Найбільш повне визначення поняття «комерційна таємниця» містять норми статей 505 – 508
Цивільного кодексу України (далі — ЦК). У вказаних статтях зазначається, зокрема, перелік
майнових прав, пов’язаних з правом інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
Згідно зі ст. 505 ЦК «комерційна таємниця» —
це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або у певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з
видом інформації, до якого вона належить, у
зв’язку з цим має комерційну цінність та була
предметом адекватних обставинам заходів
щодо збереження її секретності, ужитих особою,
яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, вироб-
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ничого та іншого характеру, крім тих, які
відповідно до закону не можуть буті віднесені до
комерційної таємниці.
Що характерно, відомості комерційного характеру є комерційною таємницею чи конфіденційною інформацією лише тоді, коли це підтверджено відповідними документально зафіксованими нормами власника підприємства. І перед
тим, як стати до роботи, попередньо працівник
обов’язково повинен бути ознайомлений з переліком такої інформації. Якщо ж «забути» поінформувати працівника про те, які саме відомості належать до комерційної таємниці, то, відповідно,
він і не буде нести відповідальності за їх розголошення.
Слід також зауважити, що наведене в ЦК визначення комерційної таємниці майже ідентичне сучасним міжнародно-правовим підходам до
розуміння комерційної таємниці. Ця дефініція
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дозволяє тлумачити зміст не лише цивільних, а
й трудових, адміністративно-правових, кримінально-правових, процесуальних та інших правовідносин.
Які ж відомості не можуть бути комерційною
таємницею? Такі обмеження встановлено постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної
таємниці» від 9 серпня 1993 р. № 611 (далі —
Перелік № 611). Зокрема, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці:
— статутні документи, які дають право займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;
— інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
— дані, потрібні для перевірки обчислення і
сплати податків та інших обов’язкових платежів;
— документи про платоспроможність;
— відомості про чисельність і склад працівників, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також про наявність вільних
робочих місць;
— документи про сплату податків та обов’язкових платежів;
— інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання
безпечних умов праці, реалізацію продукції, що
завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення
законодавства України та розміри заподіяних
при цьому збитків;
— відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах,
спілках, об’єднаннях та в інших організаціях, які
займаються підприємницькою діяльністю;
— відомості, які відповідно до законодавства
підлягають оголошенню.
Слід зазначити, що підприємства, установи та
організації зобов’язані подавати перелічені вище
відомості органам державної виконавчої влади,
органам контролю та правоохоронним органам,
іншим юридичним особам відповідно до законодавства за їх вимогою. Водночас ст. 507 ЦК
зобов’язує органи державної влади охороняти
від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка є комерційною таємницею
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та створення якої потребує значних зусиль і яка
надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов’язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки.
Ця інформація охороняється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів
щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання. Там же вказано, що органи
державної влади зобов’язані охороняти комерційну таємницю й у інших випадках, передбачених законом.

Організовуємо захист комерційної
інформації на підприємстві
Що ж слід запровадити власникові, щоб захистити комерційну інформацію? Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю,
визначає власник відповідно до чинного законодавства. Він же складає й затверджує перелік інформації, яка складає відповідну таємницю, а
також ознайомлює із таким переліком працівників, які мають до неї доступ. Зазвичай, для захисту важливої для підприємства інформації обмежують доступ до неї. Як правило, кожний працівник
отримує можливість працювати лише з тими даними, які потрібні для виконання його обов’язків.
Наприклад, менеджерам необов’язково мати доступ до бухгалтерської фінансової інформації,
крім тієї, з якою вони безпосередньо працюють.
Обмежується також доступ до контрактів та іншої ідентичної інформації. Отже, власник досить
часто обмежує доступ до даних, пов’язаних зі
стратегічним розвитком підприємства, зазвичай
надаючи її лише окремому колу осіб.
Окрім цього, з метою захисту комерційної інформації використовують спеціальні захисні
програми та відповідне обладнання, які обмежують доступ до інформації та унеможливлюють виток важливої інформації з електронних
носіїв. Такі функції покладають на системних
адміністраторів. Серед заходів можна зустріти
блокування доступу до жорстких дисків, де
може міститися секретна формація, або неможливість використання змінних цифрових носіїв.
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Інформацію, що містить комерційну таємницю,
зазвичай, розбивають на категорії за рівнем
важливості, а також складають список працівників, які мають доступ до кожної групи інформації.
Не менш важливі функції покладаються на
юридичні служби. Зокрема, відомості щодо комерційної таємниці можна оформити у вигляді
внесення відповідних доповнень до статуту підприємства, де чітко прописати, про можливість
впровадження режиму комерційної таємниці.
Окрім цього, такі відомості не будуть зайвими,
якщо їх внести до колективного договору. Однак,
найкращим варіантом буде розробка на підприємстві положення про комерційну таємницю,
правила її збереження та режим роботи працівників з даними, що становлять комерційну таємницю. Також буде доречно окремо видати положення про дозволи на роботу з інформацією, що
складає комерційну таємницю підприємства.
Такі документи містять:
— загальні положення щодо функцій керівництва підприємства у сфері захисту інформації, розмежування доступу до цієї інформації;
— порядок приймання та обліку інформації,
що містить комерційну таємницю;
— механізм забезпечення збереження інформації, що є комерційною таємницею, порядок
проведення її інвентаризації. Окремо слід визначити механізм забезпечення доступу до комерційної таємниці сторонніх осіб (у т. ч. органів
державної влади, які мають право на отримання
певної інформації). Варто передбачити окрему
норму, згідно з якою сторонні особи допускаються до ознайомлення з документами, у яких
міститься інформація, що становить комерційну
таємницю, лише з дозволу керівника за наявності
письмового запиту. Зазвичай такі особи мають
або укласти угоду з підприємством про нерозголошення комерційної таємниці, або надати
розписку про таке нерозголошення;
— порядок поширення комерційної таємниці;
— порядок виключення інформації зі складу
такої, що становить комерційну таємницю.
На що ж звернути увагу при кваліфікації відомостей, які можуть бути віднесені до комерційної
таємниці? Зазвичай, зважають на те, що вони:
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— не містять державної таємниці;
— не заподіюють шкоду інтересам суспільства;
— належать до виробничої діяльності підприємства;
— мають дієву або потенційну комерційну
цінність і створюють переваги у конкурентній
боротьбі;
— є обмеженими в доступі.
Як правило, до комерційної таємниці включають наступну інформацію:
— відомості про укладені або заплановані
контракти. Не підлягають розголошенню не
лише суть і текст договорів, контрактів, а й дата
і сам факт їх укладення;
— відомості про рівень прибутку, цінову політику;
— документи, що характеризують працівників підприємства з того чи іншого боку;
— фінансові та адміністративні плани розвитку підприємства;
— дані про контрагентів (постачальників і
клієнтів);
— незапатентовані науково-технічні розробки, бази даних та інші комп’ютерні програми;
— власні винаходи та раціоналізаторські пропозиції, які ще не захищені авторським або патентним правом; маркетингові дослідження;
власні аналітичні огляди ринку.
Загалом, для визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю, власникові підприємства варто створити спеціальну
комісію із чотирьох-п’яти найбільш кваліфікованих і компетентних осіб, до яких у власника є
найбільша довіра. Саме комісія, разом із власником (чи кількома власниками) формує масив
відповідної інформації. Зазвичай, бере активну
участь у роботі означеної комісії служба безпеки
підприємства, забезпечуючи режим секретності
та конфіденційності. Комісія має прописати механізм захисту комерційної таємниці у внутрішніх документах і визначити ступінь відповідальності за її розголошення. На основі цих даних
керівник підприємства видає відповідний наказ.
Встановлення порядку роботи з документами
є наступним етапом формування алгоритму роботи з означеною інформацією. У першу чергу
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слід встановити порядок роботи з матеріальними носіями такої інформації та обрати зручні
форми обліку конфіденційної інформації. Для
цього важливо, щоб грифи на документах, кількість яких має бути чітко визначеною, не збігалися із грифами, що використовуються у сфері
захисту державних таємниць. До того ж вони
мають бути зрозумілі лише співробітникам даного підприємства і не привертати до себе уваги
сторонніх осіб. На багатьох підприємствах доречно також встановити певну дисципліну, коли
співробітник не залишає після себе жодного документа на своєму робочому місці. До того ж уся
інформація, що має комерційний характер, повинна прибиратися до сейфу чи металевої шафи під
ключ, де вона зберігається. Окрім цього, до означеного переліку бажано також додати конкретний термін, на який інформація набуває статусу
комерційної та не підлягає оприлюдненню.
Слід зауважити, що кадровики чи юридична
служба (або безпека) мають ознайомити під підпис з Переліком у частині, що їх стосується,
структурні підрозділи та виконавці, чия діяльність пов’язана із комерційною таємницею, які
будуть керуватися ним у своїй роботі й приводити у відповідність до нього грифи документів.
Перед тим, як підписати будь-який документ,
виконавець і керівник мають оцінити його на
наявність інформації, що є комерційною таємницею підприємства. У разі виявлення таких відомостей на першому, титульному аркуші, у правому
верхньому куті слід поставити гриф — «КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ»(«КТ») або «КОНФІДЕНЦІЙНО» («КОНФ.»). Що характерно, вітчизняним законодавством не встановлено критеріїв
віднесення тої чи іншої інформації до такої, що
складає комерційну таємницю. Є лише обмеження відносити певну інформації, про що йдеться у
вищенаведеному Переліку № 611. Як правило,
зняття з інформації статусу комерційної таємниці
відбувається після закінчення встановленого
строку або внаслідок появи нового зразка, витоку
інформації тощо. Логічно, що таке рішення мають
прийняти ті ж самі особи (зазвичай вищезгадана
комісія, хоча й необов’язково), що затвердили попередній перелік інформації, яка становить комерційну таємницю.
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Кадровикові перед тим, як узяти з працівників розписку про нерозголошення відомостей,
що становлять комерційну таємницю, слід дочекатися настання певних подій. А саме: керівництву підприємства слід видати наказ по підприємству про встановлення комерційної таємниці (Зразок 1) і затвердити перелік відомостей,
що становлять комерційну таємницю. Окрім
цього, в нагоді стане розробка та затвердження
форми зобов’язання (договору) про нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею (Зразок 2).
Перед тим, як працівник стане до виконання
своїх обов’язків, він має бути поінформований
про:
— порядок, процедуру і доступ до матеріалів,
документів та виробів, що мають статус комерційної таємниці підприємця;
— правила, пов’язані з доступом до інформації, що є комерційною таємницею;
— обов’язки та обмеження, що покладаються
на виконавців, допущених до відомостей конфіденційного характеру;
— порядок прийому та передачі інформації
представникам інших суб’єктів підприємницької діяльності;
— відповідальність за розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства, або за порушення встановленого
режиму роботи.
Зауважимо, що працівник має обов’язково
попередньо ознайомлений під підпис із переліком зазначеної вище інформації, оскільки у разі,
якщо працівникне буде поінформований, які
саме відомості належать до комерційної таємниці, то, відповідно, він не нестиме відповідальності за їх розголошення.
Окрім цього, норми господарського права також певним чином торкаються регулювання поняття комерційної таємниці. Так, згідно зі ст. 162
Господарського кодексу України (далі — ГК)
суб’єкт господарювання, який є власником технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного
використання цієї інформації третіми особами
за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона не відома третім
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особам і до неї нема вільного доступу інших осіб
на законних підставах, а власник інформації
вживає належних заходів для охорони її конфі-

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

денційності. Строк правової охорони комерційної таємниці обмежується часом дії сукупності
зазначених вище умов.
Зразок 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРСВІТ»
НАКАЗ
22.10.2018 р.

м. Київ

№ 23-од

Про комерційну таємницю
Для ефективної роботи підприємства ПрАТ «Турсвіт» з метою забезпечення надійного і
всебічного збереження комерційної таємниці, конфіденційної інформації підприємства про
обслуговуючі організації, підприємства, банки тощо,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити з 1 листопада 2018 р. перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства (Додаток до наказу).
2. Затвердити з 1 листопада 2018 р. зобов’язання про нерозголошення відомостей, що
становлять комерційну таємницю підприємства.
3. Начальнику відділу кадрів, Остапенко В. П., ознайомити з даним наказом під підпис усіх
працівників підприємства, які мають доступ до інформації, що становить комерційну таємницю, до 31 жовтня 2018 р..
4. За невиконання вимог щодо забезпечення збереження комерційної таємниці працівники несуть перед підприємством дисциплінарну, матеріальну та кримінальну відповідальність.
Директор

Марченко

М. Т. Марченко

З наказом ознайомлений:
22.10.2018 р.

Остапенко

В. П. Остапенко

Особа, яка протиправно використовує комерційну
інформацію, що належить суб’єкту господарювання, зобов’язана відшкодувати завдані йому
такими діями збитки відповідно до закону. Особа,
яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею, має право
використовувати цю інформацію на свій розсуд
(ст. 162 ГК).
Отже, склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту
визначає самостійно власник цих відомостей
або керівник підприємства з дотриманням вимог законодавства. Основним локальним документом у сфері захисту інформації від несанкціонованого доступу зазвичай є положення про
комерційну таємницю.
Варто зауважити, що об’єкти інтелектуальної
власності, на які отримано патенти або автор-
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ські свідоцтва, не варто відносити до комерційної таємниці. Такі об’єкти охороняються відповідним законодавством (законами України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі» від
15 грудня 1993 р. № 3687-XII, «Про авторське
право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.
№ 3792-XII, «Про охорону прав на промислові
зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII, «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг» від
15 грудня 1993 р. № 3689-XII тощо).

Відповідальність за розголошення
комерційної таємниці
Як свідчить практика, способи розголошення
відомостей, що складають комерційну таємницю,
досить часто відбуваються у вигляді різних повідомлень означених відомостей іншим особам, зокрема конкурентам. Досить поширеною є передача іншим особам документів, у яких міститься
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інформація, що належить до комерційної таємниці. Окрім цього, інколи (досить часто і ненавмисно) трапляються і випадки повідомлення таких
відомостей у ЗМІ тощо. У будь-якому разі це є порушенням режиму використання інформації, що

складає комерційну таємницю та відповідно до
чинного законодавства України передбачає наступні види відповідальності: матеріальна (найбільш поширена); цивільно-правова; адміністративна; кримінальна (найсуворіша).
Зразок 2

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
працівника Приватного акціонерного товариства «Турсвіт»
зі збереження комерційної таємниці
Я, Саєнко Степан Іванович, як співробітник ПрАТ «Турсвіт» (далі — підприємство) у період
трудових відносин з підприємством і протягом трьох років після їх закінчення зобов’язуюсь:
1. Не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які
мені можуть бути довірені або стануть відомі по роботі.
2. Не передавати третім особам і не розкривати публічно відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, без згоди дирекції підприємства.
3. Виконувати вимоги наказів, інструкцій і додатків, що стосуються мене, із забезпечення
збереження комерційної таємниці підприємства.
4. У випадку спроби сторонніх осіб одержати від мене відомості про комерційну таємницю
підприємства негайно сповістити про це дирекцію підприємства.
5. Зберігати комерційну таємницю тих організацій, підприємств, банків, з якими встановлено ділові стосунки.
6. Не використовувати комерційну таємницю підприємства для зайняття будь-якою
діяльністю, що може завдати шкоду підприємству.
7. У випадку мого звільнення всі носії інформації, що є комерційною таємницею підприємства (рукописи, чернетки, креслення, магнітні стрічки, фотокартки, перфострічки, диски,
дискети, роздруківки на принтері, кіно-, фотонегативи і позитиви, моделі, матеріали, вироби
та інше), що знаходилися у моєму розпорядженні у зв’язку з виконанням мною трудових
обов’язків під час роботи на підприємстві, передати дирекції підприємства.
8. Про втрату або нестачу перелічених вище носіїв комерційної таємниці, документів, посвідчень, пропусків, ключів від режимних приміщень, сховищ, сейфів (металевих шаф), особистих
печаток та про інші факти, що можуть призвести до розголошення комерційної таємниці підприємства, а також про причини та умови можливого витоку відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, негайно повідомити дирекцію підприємства.
Я попереджений, що у випадку невиконання якого-небудь із зазначених пунктів
зобов’язання можу бути звільнений з підприємства. До мого відома також доведені з
роз’ясненнями відповідні положення із забезпечення збереження комерційної таємниці.
Мені відомо, що порушення цих положень може спричинити адміністративну, цивільноправову відповідальність відповідно до законодавства України у вигляді:
— позбавлення (обмеження) волі;
— штрафу;
— зобов’язання з відшкодування збитку підприємству (збитків упущеної вигоди
і моральної шкоди);
— інших покарань.
«01» листопада 2018 р.

Саєнко

С. І. Саєнко

Адміністрація ПрАТ «Турсвіт» підтверджує, що дані Вами зобов’язання не обмежують
Ваших прав на інтелектуальну власність.
Про закінчення строку дії зобов’язання адміністрація повідомить Вас завчасно у письмовій
формі.
Директор
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М. Т. Марченко
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Розглянемо означені види окремо. Так, відповідно до ст. 132 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), за шкоду, заподіяну підприємству при виконанні трудових обов’язків,
працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну вiдповiдальнiсть у розмiрi
прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.
Тобто, при заподіянні працівником прямої
дійсної шкоди в розмірі, що менше середнього
місячного заробітку, працівник зобов’язаний
відшкодувати пряму дійсну шкоду повністю.
У разі ж якщо пряма дійсна шкода, що заподіяна
працівником підприємству, перевищує середній
місячний заробіток працівника, з останнього
стягується лише сума, що дорівнює середньому
місячному заробітку, а решта шкоди, хоча вона
має ознаки прямої та дійсної, працівником не
покривається.
Однак, така межа відповідальності діє тільки
в тому випадку, якщо працівник притягується
до матеріальної відповідальності за одне правопорушення. Якщо ж працівник притягується до
матеріальної відповідальності за кількома правопорушеннями, то й загальна межа його відповідальності буде дорівнювати середньому місячному заробітку за кілька місяців (кількість
місяців дорівнює кількості правопорушень).
Отже, за загальним правилом при перевищенні розміром прямої дійсної шкоди місячного заробітку працівника, на працівника покладається
обов’язок покрити частину шкоди, яка визначається, виходячи не з розміру заподіяної шкоди,
а з розміру середнього місячного заробітку працівника.
Частина ж друга ст. 132 КЗпП допускає можливість матеріальної відповідальності в розмірі,
який перевищує середній заробіток працівника.
Такі випадки можуть встановлюватися не тільки законами, але й іншими нормативними актами, які охоплюються поняттям законодавства.
Однак, як свідчить судова практика, притягнути
до матеріальної відповідальності працівників за
розголошення конфіденційної інформації майже неможливо через труднощі в отриманні доказів її розголошення, а також визначення конкретного розміру збитків.
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Від редакції:
Досить поширеним на практиці серед роботодавців є застосування до працівників, винних у
розголошенні комерційної інформації, дисциплінарних стягнень. Нагадаємо, що за загальним
правилом, встановленим у ст. 147 КЗпП, передбачено, що за порушення трудової дисципліни до
працівника можуть застосувати лише один із таких заходів стягнення: догана або звільнення
(інші дисциплінарні стягнення для окремих категорій працівників можуть бути передбачені
спеціальним законодавством, статутами й положеннями про дисципліну). Зважаючи ж на те, що
такої підстави для звільнення працівника, як розголошення ним комерційної таємниці, законодавством про працю прямо не передбачено, то до
загального кола працівників за таке порушення
можна застосувати лише догану. Водночас, розголошення комерційної таємниці керівником
підприємства (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його
заступниками, головним бухгалтером підприємства, його заступниками може бути підставою
для їхнього звільнення згідно з п. 1 ст. 41 КЗпП,
за умови визнання такого порушення грубим.
Щодо адміністративної відповідальності зазначимо, що ст. 1643 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Так,
незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені тягне за
собою накладення штрафу в розмірі від 30 до 44
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(далі — нмдг) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без
такої. Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого
підприємця, тягне за собою накладення штрафу
в розмірі від 5 до 9 нмдг. Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також
іншої конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого
підприємця тягне за собою накладення штрафу в
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зв’язку з професійною або службовою діяльністю,
якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди
суб’єктові господарської діяльності, карається
штрафом у розмірі від 1 000 до 3 000 нмдг з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до трьох
років.
Таким чином, питання захисту комерційної
таємниці на підприємстві регулюється декількома галузями права. Ця обставина вимагає злагодженої дії усіх служб підприємства, щоб уникнути ускладнень на практиці. Відповідальний підхід
до укладення трудових договорів з працівниками
та уважне ведення кадрової справи дозволять
унеможливити або мінімізувати втрати інформації, що містить комерційну таємницю.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

реклама

розмірі від 9 до 18 нмдг. Недобросовісна конкуренція тягне за собою юридичну відповідальність
осіб, якщо їхні дії мають негативний вплив на
конкуренцію на території України, незалежно від
того, де вчинено такі дії. Суб’єктивна сторона такого правопорушення визначається ставленням
до наслідків і характеризується наявністю вини у
формі прямого умислу.
Стосовно ж кримінальної відповідальності
варто навести норми ст. 231 Кримінального кодексу України (далі — КК). Так, умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з
метою розголошення чи іншого використання
цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це заподіяло істотну
шкоду суб’єктові господарської діяльності, караються штрафом у розмірі від 3 000 до 8 000
нмдг. Згідно зі ст. 232 КК умисне розголошення
комерційної або банківської таємниці без згоди
її власника особою, якій ця таємниця відома у
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 19 липня 2018 р. № 11

Видавник:
Фонд соціального
страхування України

Набуття чинності:
1 жовтня 2018 року

Остання редакція:
19 липня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено новий Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат,
який поширюється на потерпілих від нещасного випадку
на виробництві та/або професійного захворювання й
осіб, які мають право на
страхові виплати в разі втрати годувальника.

Про затвердження Порядку призначення, перерахування
та проведення страхових виплат
Відповідно до статей 7, 36, 37, 39, 41 – 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та з метою вдосконалення порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат і здійснення управліннями (відділеннями) виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання,
правління Фонду соціального страхування України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від
27.04.2007 р. № 24 «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення
страхових виплат» (зі змінами), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 р.
за № 715/13982.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2018 року.
Голова правління

В. Саєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування України
19 липня 2018 р. № 11

ПОРЯДОК
призначення, перерахування та проведення страхових виплат
I. Загальні положення
1.1. Дія цього Порядку поширюється на потерпілих від нещасного випадку на виробництві
та/або професійного захворювання (далі — потерпілі) та осіб, які мають право на страхові
виплати в разі втрати годувальника.
1.2. У разі настання страхового випадку управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
або в межах повноважень відділення виконавчої дирекції Фонду в районах і містах обласного
значення (далі — управління (відділення) Фонду) зобов’язані своєчасно та в повному обсязі
відшкодовувати шкоду, заподіяну потерпілому внаслідок ушкодження його здоров’я або в
разі його смерті особам, які мають на це право, виплачуючи:
1) допомогу по тимчасовій непрацездатності;
2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову виплату втраченого заробітку потерпілого (далі — щомісячна страхова виплата);
4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу, нижчеоплачувану роботу;
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5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.
Особам, які в установленому законом порядку добровільно застрахувалися від нещасного випадку (далі — добровільно застраховані особи), у разі настання страхового випадку страхові
виплати призначаються управлінням (відділенням) Фонду.
1.3. Управління (відділення) Фонду розглядають справу про страхові виплати на підставі
заяви потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати, за наявності усіх необхідних
документів, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон) та цим Порядком і приймають відповідні рішення у десятиденний
строк, не враховуючи дня надходження останнього документа.
1.4. Рішення про страхові виплати приймається начальником управління Фонду або за його
письмовим дорученням начальником підпорядкованого відділення Фонду та оформляється постановою (у тому числі в разі призначення страхової виплати за рішенням суду), у якій зазначаються дані про потерпілого та осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат та їх
строки або обґрунтування відмови у виплатах.
Копія постанови на вимогу надається потерпілому або особам, які мають право на страхові
виплати у разі смерті потерпілого.
Управління (відділення) Фонду можуть затримати страхові виплати до з’ясування підстав для
виплат, якщо документи про страховий випадок оформлені з порушенням встановлених вимог.
1.5. Справа про страхові виплати потерпілого формується за бажанням потерпілого в управліннях (відділеннях) Фонду за місцем знаходженням страхувальника або за місцем його проживання.
У разі смерті потерпілого справа про страхові виплати формується за місцем знаходження
страхувальника.
1.6. Середньомісячний заробіток для обчислення розміру страхових виплат потерпілому та
особам, які мають на це право, визначається згідно з пунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14 статті 42 Закону та Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (із змінами, далі — постанова
Кабінету Міністрів України № 1266).
1.7. Доставка і переказ сум, що виплачуються потерпілим та особам, які мають на це право,
проводяться за рахунок Фонду соціального страхування України (далі — Фонд). Ці суми перераховуються на їх особові рахунки в банку або засобами поштового зв’язку.
1.8. Повернення зайво виплачених сум проводиться на підставі постанови управління (відділення) Фонду.
При кожній виплаті щомісячної страхової суми загальний розмір відрахування не може перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, —
п’ятдесяти відсотків щомісячної страхової виплати, яка належить до виплати потер-пілому або
особі, яка має на це право. Відсоток відрахування може бути збільшений за згодою отримувача
страхових виплат.
1.9. Належні суми страхових виплат, що з вини Фонду не були своєчасно виплачені особам, які
мають на них право, у разі смерті цих осіб виплачуються членам їх сімей, а в разі їх відсутності —
включаються до складу спадщини.
1.10. Управління (відділення) Фонду може відмовити у страховій виплаті потерпілому у випадках, передбачених статтею 45 Закону.
1.11. Страхова виплата припиняється у випадках, передбачених статтею 46 Закону, у разі
смерті отримувача страхових виплат та у випадку неподання потерпілим Фонду щороку в грудні
свідоцтва, яким засвідчується факт перебування його в живих, відповідно до Порядку здійснення
страхових виплат, призначених у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним
захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 998 (далі — постанова
Кабінету Міністрів України № 998).
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1.12. У разі надходження рекомендацій Міністерства фінансів України за наслідками проведеної верифікації страхових виплат нарахування страхових виплат припиняється до завершення
перевірки правомірності призначеної страхової виплати. У разі підтвердження інформації щодо
неправомірно призначеної виплати видається постанова про відмову у страховій виплаті. Якщо
інформація Міністерства фінансів України не підтверджується, нарахування виплат відновлюється
з моменту припинення.
1.13. Якщо потерпілий, який проживає у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонаті для ветеранів війни та праці (далі — установа), вибуває на термін понад десять
днів на лікування або з інших причин і наказом по установі знімається з харчування, але залишається у списках мешканців установи, то щомісячна страхова виплата за період відсутності виплачується йому у повному розмірі. Про вибуття потерпілого установа повинна повідомити в
письмовій формі управління (відділення) Фонду.
1.14. У разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення волі належні йому суми
страхових виплат перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються після звільнення з
місця позбавлення волі, а особи, які перебувають на утриманні потерпілого, одержують виплати
в установленому порядку.
1.15. У разі виїзду потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати, на постійне
місце проживання за межі України, визначені на зазначені цілі суми переказуються управлінням
(відділенням) Фонду на їх адресу в порядку, передбаченому міжнародними договорами та постановою Кабінету Міністрів України № 998, якщо міжнародними договорами України не встановлено інші правила здійснення страхових виплат.
1.16. Індексація щомісячних страхових виплат проводиться відповідно до статті 37 Закону.
1.17. Компенсація втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплат щомісячних страхових сум проводиться відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» і Порядку проведення компенсації громадянам
втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 159.
II. Призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності
2.1. Допомога по тимчасовій непрацездатності, пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, призначається та виплачується страхувальником за
місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (оподаткованого доходу).
Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності потерпілого проводиться за рахунок коштів страхувальника, а починаючи з шостого дня
непрацездатності — за рахунок коштів Фонду.
2.2. Підставою для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
страхувальника та надання допомоги, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням за рахунок коштів Фонду, є виданий в установленому порядку листок
непрацездатності та наявність акта розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або акта розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
2.3. Якщо при наявності у потерпілого акта розслідування нещасного випадку, пов’язаного з
виробництвом, або акта розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння), за
встановленими формами, йому видано листок непрацездатності у зв’язку із захворюванням,
пов’язаним із нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням), за яким складено відповідний акт, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності надається страхувальником за місцем роботи потерпілого.
У такому разі виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності нараховується страхувальником на підставі копії акта розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом,
або акта розслідування хронічного професійного захворювання (отруєн-ня) за встановленими
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формами, який завіряється страхувальником, за умови пред’явлення потерпілим його оригіналу та оригіналу листка непрацездатності з відповідною відміткою про зв’язок хвороби з
раніше отриманою травмою або професійним захворюванням.
2.4. Якщо потерпілий працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.
Оплата днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду здійснюється на підставі
копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою (за наявності) за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за
сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не
може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
2.5. Допомога по тимчасовій непрацездатності добровільно застрахованій особі призначається
управлінням (відділенням) Фонду, у якому вона зареєстрована, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним
захворюванням.
Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку потерпілий з поважних
причин не мав заробітку (доходу, грошового забезпечення), середня заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення) обчислюється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її
частини), встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, добровільно застрахованим особам,
які у розрахунковому періоді відпрацювали із сплатою єдиного внеску та/або страхових внесків
менше 180 календарних днів, середній дохід визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату.
2.6. Для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності добровільно застрахованій особі
(потерпілому) до управління (відділення) Фонду подаються:
1) листок непрацездатності;
2) копія договору про добровільне страхування.
У разі проведення виплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності добровільно застрахованій особі в управлінні (відділенні) Фонду не за місцем реєстрації страхового випадку, до
документів додається копія акта розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом,
або акта розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за встановленими
формами, засвідчена працівником управління (відділення) Фонду, за умови надання оригіналу
документа.
III. Призначення потерпілому одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати
Одноразова допомога та щомісячна страхова виплата потерпілому призначається при встановленні медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) стійкої втрати професійної працездатності.
3.1. Документи для призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати.
Для призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати до управління (відділення) Фонду подаються:
1) заява потерпілого про призначення страхових виплат;
2) копія індивідуального податкового номера, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;
3) копія паспорта, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при
пред’явленні оригіналу;

24

№ 21 (177), 1 листопада 2018

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

4) акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за встановленою формою (якщо
стався нещасний випадок), висновок за формою Т-1 (якщо такий складався);
5) акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5 (якщо такий складався);
6) акт розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за встановленою
формою;
7) рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);
8) висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності;
9) довідка про середню заробітну плату (дохід) у разі відсутності інформації в Державному
реєстрі застрахованих осіб;
10) копія трудової книжки або витяг з неї, засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;
11) копія цивільно-правового договору (для осіб, які працюють на умовах такого договору),
засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при
пред’явленні оригіналу;
12) копія документа, що підтверджує державну реєстрацію особи, як суб’єкта підприємницької
діяльності, засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду
при пред’явленні оригіналу;
13) довідка про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних
надбавок) у разі настання права на страхову виплату до 11.10.2017 р.;
14) довідка будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для
ветеранів війни та праці про розмір вартості утримання потерпілого в ньому;
15) протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а у разі, якщо вона не
створена на підприємстві, комісії з питань вирішення спорів при управлінні (відділенні) Фонду
про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не
лише з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних
актів про охорону праці).
Зазначені документи формуються в справу про страхові виплати та зберігаються в управлінні
(відділенні) Фонду. До справи додаються відомості про заробітну плату (дохід) потерпілого з
Державного реєстру застрахованих осіб.
Якщо потерпілий за станом здоров’я чи з інших причин не може одержати зазначені у пункті
3.1 розділу III цього Порядку документи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт
Фонду.
Право на отримання потерпілим одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати настає з дня встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.
Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченню трьох років з дня
встановлення МСЕК стійкої втрати потерпілим професійної працездатності внаслідок ушкодження здоров’я, то страхові виплати призначаються з дня звернення за їх призначенням відповідно
до чинних нормативно-правових актів.
3.2. Строки виплати одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати.
3.2.1. Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення
МСЕК стійкої втрати професійної працездатності (а також при призначенні одноразової допомоги
за рішенням суду, яке набрало законної сили) за наявності усіх необхідних документів, передбачених пунктом 3.1 розділу III цього Порядку.
3.2.2. Щомісячна страхова виплата виплачується щомісячно з наступного місяця після місяця,
у якому вона призначена та нарахована (а також при призначенні щомісячної страхової виплати
за рішенням суду, яке набрало законної сили), але не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття постанови управління (відділення) Фонду про призначення страхових виплат.
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3.2.3. Щомісячна страхова виплата проводиться протягом строку, на який встановлено
МСЕК стійку втрату професійної працездатності. Строк проведення щомісячних страхових
виплат продовжується з дня їх припинення і до часу, установленого при наступному огляді
МСЕК, незалежно від часу звернення потерпілого до Фонду. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працездатності і
причинного зв’язку між настанням непрацездатності та ушкодженням здоров’я.
3.2.4. Якщо строк повторного огляду МСЕК потерпілим пропущено і МСЕК підтвердила стійку
втрату професійної працездатності, щомісячна страхова виплата відновлюється з дати, установленої МСЕК, але не більш як за три роки з дня припинення виплати щомісячної страхової виплати.
При цьому розмір щомісячної страхової виплати встановлюється з урахуванням коефіцієнтів
перерахування відповідно до частини другої статті 37 Закону. Максимальний розмір щомісячної
страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб.
3.2.5. Якщо страхові виплати було припинено відповідно до статті 46 Закону на весь час
проживання потерпілого за кордоном, щомісячні страхові виплати поновлюються з дати реєстрації потерпілого в Україні, якщо інше не передбачено міждержавними угодами. Розмір
щомісячної страхової виплати встановлюється з урахуванням коефіцієнтів перерахування
відповідно до частини другої статті 37 Закону, якщо з дня припинення щомісячної страхової
виплати пройшло не більш як три роки, якщо інше не передбачено міждержавними угодами.
Максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
3.3. Призначення одноразової допомоги.
3.3.1. Одноразова допомога потерпілому визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.
3.3.2. У разі погіршення здоров’я потерпілого внаслідок раніше одержаного каліцтва або професійного захворювання, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків, при встановленні йому
МСЕК вищого ступеня стійкої втрати професійної працездатності відносно попереднього обстеження одноразова допомога не призначається.
3.3.3. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження
здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушення
потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більше як на 50 відсотків.
Відсоток зменшення розміру одноразової допомоги визначається рішенням комісії з питань
охорони праці підприємства, а якщо вона не створена, комісії з питань вирішення спорів при
управлінні Фонду, виходячи з таких критеріїв:
№
з/п

Порушення з боку потерпілого, які були однією з причин
нещасного випадку

1.

Виконання роботи у стані алкогольного, наркотичного
сп’яніння, токсикологічного отруєння
Порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі:
— невиконання посадових обов’язків;
— невиконання інструкцій з охорони праці тощо
Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання,
устаткування, машин, механізмів;
порушення технологічного процесу;
порушення під час експлуатації транспортних засобів;
порушення правил дорожнього руху

2.

3.
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Виконання робіт з відключеними, несправними засобами
колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції,
освітлення тощо
Незастосування засобів індивідуального та колективного
захисту

до 40

до 40

3.3.4. Якщо потерпілому вперше встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності за декількома страховими випадками та по одному з них комісією з розслідування
нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушення потерпілим законодавства про охорону
праці, розмір одноразової допомоги розраховується за кожним страховим випадком і зменшується по страховому випадку, за яким установлено вину потерпілого.
3.3.5. Якщо потерпілому встановлено відсоток втрати професійної працездатності менший 30,
то за його бажанням на підставі заяви щомісячна страхова виплата може бути замінена управлінням (відділенням) Фонду виплатою одноразової допомоги, призначеною на загальних підставах.
3.4. Призначення щомісячної страхової виплати.
3.4.1. Щомісячна страхова виплата встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної
працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового
випадку.
При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10
розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на дату настання права на
страхову виплату.
Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на
100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум,
встановлений для працездатних осіб, на дату настання права на страхову виплату.
3.4.2. Якщо потерпілому встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності
за страховими випадками, які сталися на різних підприємствах, розмір щомісячної страхової виплати встановлюється у сумі щомісячних страхових виплат, обчислених по кожному страховому
випадку.
3.5. Перерахування розміру щомісячної страхової виплати у разі зміни ступеня втрати професійної працездатності.
3.5.1. Перерахування розміру щомісячної страхової виплати у разі зміни ступеня втрати професійної працездатності проводиться виходячи з відкоригованої заробітної плати, визначеної за
останнім її коригуванням при проведенні перерахування відповідно до частини другої статті 37
Закону.
Максимальний розмір щомісячної страхової виплати після проведеного перерахування не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб
на дату настання права на проведення перерахунку.
Перерахований розмір щомісячної страхової виплати встановлюється з дня зміни відсотка
втрати професійної працездатності.
IV. Призначення страхової виплати потерпілому при тимчасовому переведенні
на легшу, нижчеоплачувану роботу
4.1. За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу, нижчеоплачувану роботу, зберігається його
середньомісячний заробіток на строк, визначений лікарсько-консультаційною комісією (далі —
ЛКК), або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.
4.2. Необхідність переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу, її тривалість та характер
установлюються ЛКК або МСЕК.
4.3. За згодою потерпілого страхувальник зобов’язаний надати йому рекомендовану ЛКК або
МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.
4.4. Якщо потерпілого за станом здоров’я відповідно до висновку ЛКК або МСЕК переведено
на легшу, нижчеоплачувану роботу, згідно зі статтею 170 Кодексу законів про працю України,
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страхувальник зберігає за ним попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення за рахунок власних коштів.
Починаючи з п’ятнадцятого дня переведення потерпілого на легшу роботу, зазначені виплати
(доплата до середнього заробітку, який він мав до ушкодження здоров’я) проводяться страхувальником за рахунок коштів Фонду на строк, установлений ЛКК або МСЕК.
4.5. Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк страхувальник не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд сплачує страхову виплату у розмірі його середньомісячного заробітку.
Ці виплати здійснюються страхувальником за рахунок коштів Фонду.
V. Призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати особам,
які мають на неї право в разі смерті потерпілого
5.1. Документи для призначення одноразової допомоги та щомісячних страхових виплат.
Управління (відділення) Фонду розглядає справи про призначення одноразової допомоги та
щомісячної страхової виплати в разі смерті потерпілого сім’ї та особам, які мають на це право,
за умови подання таких документів:
1) заяви осіб, які мають на це право (колективної чи індивідуальної), для призначення страхових виплат;
2) копія індивідуального податкового номера, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;
3) копії паспортів осіб, які мають на це право, засвідчені підписом працівника управління (відділення) Фонду на підставі оригіналів;
4) акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за встановленою формою (якщо
стався нещасний випадок);
5) акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5 (якщо такий складався);
6) акт розслідування хронічного професійного захворювання за встановленою формою;
7) рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);
8) копія свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть потерпілого (засвідчена
працівником управління (відділення) Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому
законодавством порядку);
9) копія свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про шлюб (завірена працівником
управління (відділення) Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому законодавством
порядку);
10) висновок МСЕК про причинний зв’язок смерті потерпілого з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва чи професійного захворювання;
11) довідка про середню заробітну плату (дохід) потерпілого у разі відсутності інформації в
Державному реєстрі застрахованих осіб;
12) копія свідоцтва про народження дитини (засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому законодавством порядку);
13) довідка навчального закладу (щосеместру) про те, що член сім’ї потерпілого віком від 18
до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання;
14) довідка навчального закладу інтернатного типу про те, що член сім’ї потерпілого, який має
право на відшкодування шкоди, перебуває на утриманні цього закладу;
15) довідка МСЕК про встановлення інвалідності осіб - членів сім’ї, які перебували на утриманні померлого;
16) копії трудових книжок потерпілого та осіб, які мають право на страхові виплати, засвідчені страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні
оригіналу;
17) копія цивільно-правового договору (для осіб, які працюють на умовах такого договору),
засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при
пред’явленні оригіналу;
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18) копія документа, що підтверджує державну реєстрацію особи, як суб’єкта підприєм-ницької діяльності, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні
оригіналу;
19) довідка будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для
ветеранів війни та праці про розмір вартості утримання в ньому;
20) довідка про склад сім’ї померлого, у тому числі про тих, хто перебував на його утриманні
або копії відповідного рішення суду;
21) довідка про батьків або іншого члена сім’ї померлого, який не працює та доглядає дітей,
братів, сестер, онуків померлого, які не досягли восьмирічного віку.
Зазначені документи формуються в справу про страхові виплати та зберігаються в управлінні
(відділенні) Фонду. До справи додаються відомості про заробітну плату (дохід) потерпілого з
Державного реєстру застрахованих осіб.
У разі відсутності відповідних документів і неможливості їх відновлення факт перебування на
утриманні потерпілого встановлюється в судовому порядку.
Якщо члени сім’ї потерпілого за станом здоров’я чи з інших причин не спроможні самі одержати зазначені документи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт Фонду.
5.2. Право на отримання страхових виплат у разі смерті потерпілого.
5.2.1. Право на страхові виплати в разі смерті потерпілого мають особи, визначені статтею 41
Закону.
5.2.2. Право на отримання страхових виплат у осіб, які мають право на страхові виплати, настає з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на їх виплату.
5.2.3. Право осіб, які перебували на утриманні потерпілого, який одержував щомісячну страхову виплату, настає з дати встановлення МСЕК причинного зв’язку смерті потерпілого з раніше
одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.
5.2.4. За дітьми право на відшкодування шкоди зберігається і при усиновленні їх у майбутньому або, якщо у майбутньому до досягнення зазначеного у Законі віку, вони стануть інвалідами.
5.2.5. Непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право (батьки померлого, незалежно від того, разом вони проживали чи окремо), — мають право
тільки для призначення щомісячних страхових виплат, одноразова виплата їм, як утриманцям, не
призначається.
5.2.6. Особи, які не працюють та перебувають на обліку в центрі зайнятості, не належать до
осіб, які перебувають на утриманні потерпілого.
5.2.7. Право на одержання страхових виплат мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює (не перебуває у трудових відносинах або
не є фізичною особою-підприємцем) та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які
не досягли 8-річного віку.
До осіб, які мають право на страхові виплати у разі втрати годувальника відносяться дружина
(чоловік) померлого, яка перебуває у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення
трьох або більше років (за медичним висновком) але не більше ніж до шести років.
5.2.8. Неповнолітні діти, на утримання яких потерпілий виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти, вважаються такими, що перебували на його утриманні. Розмір страхових
виплат визначається їм на загальних підставах.
5.3. Строки проведення виплат особам, які мають право на отримання виплат у разі смерті
потерпілого.
5.3.1. Одноразова допомога сім’ї та особам, які мають на це право, виплачується у місячний
строк з дня смерті потерпілого (а також при призначенні страхових виплат за рішенням суду, яке
набрало законної сили) за наявності всіх необхідних документів, але не пізніше 30 календарних
днів після прийняття управлінням (відділенням) Фонду постанови про призначення страхової
виплати.
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5.3.2. Щомісячна страхова виплата виплачується щомісяця з наступного місяця після місяця, у якому вона призначена (а також при призначенні щомісячної страхової виплати за рішенням суду, яке набрало законної сили), але не пізніше 30 календарних днів після прийняття
управлінням (відділенням) Фонду постанови про призначення страхових виплат.
5.3.3. Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні трьох років з
дня смерті або з дати встановлення МСЕК причинного зв’язку смерті потерпілого з раніше отриманим ушкодженням здоров’я, страхові виплати призначаються з дня звернення за їх призначенням відповідно до чинних нормативно-правових актів.
5.3.4. Якщо страхові виплати особі, яка мала на них право у зв’язку з утратою годувальника,
було припинено у зв’язку з військовою службою, академічною відпусткою, відновленням дружиною померлого, яка доглядає дитину до 8 років, трудових відносин з підприємством або з інших
причин, щомісячні страхові виплати поновлюються з дати продовження навчання (для дружини,
яка доглядає дитину до 8 років, — з дати припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією), для осіб, які проходили військову службу — з дати відновлення навчання.
При цьому розмір щомісячної страхової виплати визначається з урахуванням коефіцієнтів
перерахування, якщо з дня припинення щомісячної страхової виплати минуло не більш як три
роки, та не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на дату відновлення виплат.
5.3.5. Якщо страхові виплати особі, яка мала на них право у зв’язку з утратою годувальника, було припинено у зв’язку із закінченням одного навчального закладу та вступу до іншого (у тому числі у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним
рівнем та продовженням навчання за іншим), щомісячні страхові виплати поновлюються з
дати їх припинення за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців.
5.4. Призначення одноразових виплат у разі смерті потерпілого.
У разі смерті потерпілого виплачується одноразова допомога його сім’ї у сумі, що дорівнює
100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день
настання права на страхову виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на
його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного
строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
5.5. Призначення щомісячної страхової виплати.
5.5.1. Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку:
1) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові виплати визначаються в сумі, призначеній судом;
2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума страхової виплати визначається в розмірі 25 відсотків середньомісячного заробітку потерпілого.
5.5.2. У разі, коли право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого, і непрацездатні особи, які не перебували на його утриманні,
спочатку визначається сума страхових виплат особам, які не перебували на утриманні померлого.
При цьому сума страхових виплат на всіх непрацездатних осіб, які не перебували на його
утриманні, визначається у розмірі 25 відсотків від середньомісячної заробітної плати (доходу)
годувальника, якщо інший розмір не встановлено в судовому порядку.
5.5.3. Установлена особам, які не перебували на утриманні потерпілого, сума страхових виплат
виключається із заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових виплат особам, які
перебували на утриманні померлого.
Максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника, не
може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
5.6. Перерахування щомісячних страхових виплат у разі зміни складу сім’ї померлого.
5.6.1. Перерахування сум щомісячних страхових виплат у разі зміни складу сім’ї померлого
проводиться якщо:
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— народилася дитина померлого протягом не більш як десятимісячного строку після його
смерті;
— померла особа, яка перебувала на утриманні померлого;
— призначена (зупинена) страхова виплата дружині (чоловікові) або одному з батьків померлого чи іншому члену сім’ї, якщо він не працює (не перебуває у трудових відносинах) та доглядає
дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку;
— діти померлого досягли зазначеного в Законі віку.
5.6.2. Перерахування сум щомісячних страхових виплат утриманцям у разі зміни складу сім’ї
померлого проводиться з урахуванням вимог абзацу першого частини восьмої статті 42 Закону.
Для перерахування страхових виплат утриманцям, що були призначені на підприємствах до
01.04.2001 р., середньомісячна заробітна плата потерпілого станом на 01.04.2001 р. визначається шляхом множення щомісячної страхової виплати на кількість утриманців, які її отримували на
дату передачі справи про страхові виплати до Фонду, з урахуванням частки самого потерпілого,
та коригується з урахуванням коефіцієнтів перерахунку відповідно до частини другої статті 37
Закону.
При цьому відкоригована заробітна плата не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на дату проведення перерахування.
Максимальний розмір щомісячної страхової виплати після проведеного перерахування не
повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб
на дату настання права на проведення перерахунку.
VI. Перерахування розміру щомісячних страхових виплат відповідно до частини другої статті 37
Закону
6.1. Щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.
Коефіцієнт перерахунку відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні,
з якої сплачено страхові внески, визначеного відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за три календарні роки, що передують
року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують
року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
За наявності фінансових можливостей бюджету Фонду розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для здійснення перерахунку, передбачений абзацом другим цього пункту, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться
збільшення.
Розмір та дата такого збільшення визначаються у межах бюджету Фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.
6.2. У 2018 – 2020 роках перерахування сум щомісячних страхових виплат проводиться з 1
березня, за умови зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати (за
даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики), відповідно до коефіцієнта, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Перерахування розміру щомісячної страхової виплати проводиться виходячи з відкоригованої
заробітної плати на коефіцієнт підвищення страхових виплат, затверджений Кабінетом Міністрів
України.
Розмір щомісячної страхової виплати обчислюється відповідно до відкоригованої заробітної
плати та відсотку втрати працездатності, встановленого МСЕК.
Розмір щомісячної страхової виплати особам, що мають право на страхові виплати у разі
смерті потерпілого, визначається відповідно до відкоригованої заробітної плати з урахуванням
вимог пункту 5.5 цього Порядку.
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При цьому відкоригована заробітна плата не може перевищувати розміру максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску.
Максимальний розмір щомісячної страхової виплати після проведеного перерахування відповідно до
частини другої статті 37 Закону не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на дату проведення перерахунку.
Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.
VII. Відшкодування вартості поховання потерпілого
7.1. У разі настання страхового випадку управління (відділення) Фонду відшкодовують вартість поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 11.07.2001 р. № 826 «Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання».
7.2. Для здійснення відшкодування Фондом витрат, зазначених у пункті 7.1 розділу VII цього Порядку, до
управління (відділення) Фонду подаються документи (довідки, рахунки тощо), що підтверджують понесені
сім’єю потерпілого або іншими особами відповідні витрати на день поховання, у розмірі не вище граничних
розмірів витрат на поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг, які діяли на день поховання, для управлінь виконавчої дирекції Фонду.
7.3. Якщо потерпілий помер в одному регіоні України, а його поховання здійснюється в іншому, витрати
на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги відшкодовуються у розмірі не вище граничних розмірів,
затверджених для регіону, де здійснюється поховання.

Директор департаменту
страхових виплат та
матеріального забезпечення
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Класифікатор професій:
похідні та розширені назви
Досить часто трапляються ситуації, коли кадровики витрачають години на пошук потрібної їхньому підприємству професійної назви роботи, але так і не знаходять її у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП). Звісно, ті, що вже давно працюють у кадровій сфері,
знають, що слід зробити у такому випадку, а от новачки просто впадають у стан
розгубленості, не знайшовши, приміром, у КП таку назву посади як «Заступник
директора підприємства». Зрозуміло, що в них тут же виникає запитання,
як таке взагалі може бути, адже ця посада використовується майже на кожному
підприємстві (то невже усі недотримуються вимог КП) і взагалі що ж робити.
Насправді нічого страшного тут не має і така посада цілком відповідає КП —
адже згідно з його додатком В та примітками до нього можна як утворювати
похідні професійні назви робіт, так і розширювати їх термінами та словами,
які уточнюють місце роботи, виконувані роботи і сферу діяльності. Але при
цьому, звісно, треба дотримуватися чітко встановлених КП правил. Дізнайтеся,
що ж це за правила, а також ознайомтеся з типовими помилками, які досить
часто припускаються користувачі КП під час застосування похідних та розширювальних професійних назв робіт.

Похідні слова до професій
та помилки при їх використанні
У Додатку В «Похідні слова до професій (професійних назв робіт)» до КП наводяться похідні
слова, за допомогою яких можна розширювати
базові професійні назви робіт з КП, а також правила та можливі випадки такого розширення
(Примітки 1 та 2 Додатку В до КП), коли необхідно уточнити місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності. Зокрема, згідно з нормами
Примітки 1 Додатку В до КП до базових професійних назв робіт можна застосувати різні похідні слова (див. Таблицю), за умови збереження
галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання,
збереження коду новоутвореної професії.
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Іншими словами, застосовувати похідні слова
до назв професій можна лише за умови, що новоутворених назв посад немає в такому вигляді
у КП і що вони належать до того самого розділу,
підрозділу, класу, підкласу та групи, що й «базова» професійна назва роботи з КП, від якої було
утворено похідну. Наприклад, у КП є такі професійні назви робіт різних «головних спеціалістів», тобто керівників достатньо високого рівня
(переважно на рівні заступників керівників підприємства або керівників структурних підрозділів), на що вказують їхні коди та назви професійних угруповань до яких вони належать:
— 1222.1 «Головні фахівці — керівники та
технічні керівники виробничих підрозділів у
промисловості)»: 1222.1 «Головний енергетик»;

33

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Таблиця
Похідні слова до професій (професійних назв робіт) з прикладами їх застосування
Похідне слово
Бригадний
ВіцеГірничий
Головний
Груповий
Дільничний
Другий
Заступник
Змінний
Молодший
Перший
Помічник
Провідний
П`ятий
Районний
Стажист*
Старший
Третій
Учень**
Черговий
Четвертий

Приклад застосування з кодом КП
9411 Комірник бригадний
1210.1 Віце-президент компанії
3115 Механік гірничий
2419.3 Головний спеціаліст державної служби
2131.2 Адміністратор бази даних груповий
2221.2 Лікар-терапевт дільничний
8340 Другий помічник механіка
1210.1 Заступник директора відділення
5169 Змінний охоронник
3436.1 Молодший помічник керівника підприємства (установи, організації)
3450 Перший помічник приватного детектива
1312 Помічник директора (керівника) малого промислового підприємства (фірми)
3131 Провідний асистент кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів
4222 П’ятий черговий інформаційно-довідкової служби
2490 Районний інспектор
2149.2 Інженер-стажист
3436.3 Старший помічник керівника малого підприємства без апарату управління
5169 Третій черговий бюро перепусток
7141 Учень маляра
9411 Черговий комірник
9322 Четвертий підсобний робітник

*

Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження
стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи.
**
Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження
первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу.

— 1223.1 «Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів у будівництві»: 1223.1 «Головний інженер»;
— 1226.1 «Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку»: 1226.1 «Головний штурман»;
— 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники»: 1231 «Головний економіст» тощо.
Також є у КП і споріднені до зазначених професійних назв робіт і професійні назви робіт
«професіоналів» і «фахівців», які, у свою чергу,
належать до інших професійних угруповань, наприклад:
— 3113 «Технічні фахівці-електрики»: 3113
«Енергетик»;
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— 2149.2 «Інженери (інші галузі інженерної
справи)»: 2149.2 «Інженер»;
— 3142 «Вахтові офіцери та лоцмани»: 3142
«Штурман»;
— 2441.2 «Економісти»: 2441.2 «Економіст».
Але не можна утворювати такі похідні назви посад з похідним словом «головний», оскільки це буде дублюванням вже наявних у КП:
— код КП 3113 «Головний енергетик» (дублювання 1222.1 «Головний енергетик)»;
— код КП 2149.2 «Головний інженер» (дублювання 1223.1 «Головний інженер»);
— код КП 3142 «Головний штурман» (дублювання 1226.1 «Головний штурман»);
— код КП 2441.2 «Головний економіст» (дублювання 1231 «Головний економіст»).
У той же час можливо утворення, наприклад,
такої похідної професійної назви роботи від від-
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повідної базової, наприклад, 2441.2 «Економісти»: 2441.2 «Аналітик з інвестицій» → 2441.2
«Головний аналітик з інвестицій», оскільки у КП
відсутні професійні назви робіт «головних аналітиків» безпосередньо у такому вигляді.
При цьому слід зазначити, що працівник на
посаді головного аналітика з інвестицій не може
(на відміну від згаданих вище різних «головних
фахівців») належати до професійної групи керівників, бо згідно з його кодом та назвою професійного угруповання, до якого він належить, він
може належати лише до професійної групи
«Професіонали». При цьому він може мати обмежені керівні повноваження відносно до групи
інших аналітиків (якщо вони є), але лише у
складі більшого структурного підрозділу, керівником якого він також не може бути.
Якщо ж на підприємстві хочуть ввести до
штатного розпису посаду певного керівника з
аналітичної діяльності, то ним може бути, наприклад, «Керівник аналітичного відділу (сектору тощо)», «Заступник директора з аналітичної
діяльності» тощо.
Також слід зазначити, що у разі необхідності
можна застосовувати і декілька похідних слів,
наприклад «перший заступник», «помічник заступника», «змінний гірничий» тощо.

«Похідні» помічники і заступники:
спільне та відмінне
Також певні труднощі щодо застосування можуть мати кадровики і з такими похідними словами, як «заступник» та «помічник», оскільки
інколи не зовсім зрозуміло у яких випадках яке
похідне слово слід застосовувати.
Зауважимо, що похідне слово «заступник», як
правило, застосовується тільки в тих професійних назвах робіт, які містяться в 1-му розділі КП
«Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)». Згідно з п. 13
Загальних положень довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, яких було
затверджено разом з Випуском 1 «Професії, що є
загальними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) наказом Міністерства праці України від 29 грудня 2004 р.
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№ 336, що похідні посади, назви яких утворено
за допомогою додаткових ознак типу «заступник», «змінний» тощо, мають такі ж кваліфікаційні характеристики, що й базові. Завдання,
обов’язки, знання та кваліфікаційні вимоги цих
працівників під час розроблення посадових інструкцій визначаються на основі кваліфікаційної характеристики відповідної базової професії.
Вживання ж терміну «помічник» у професійних назвах робіт на практиці можливе в кількох
розділах КП залежно від виду економічної діяльності, відомчих нормативних актів, традицій,
що склалися, тощо. Тобто це можуть бути професійні назви робіт не тільки керівників, але і
професіоналів, фахівців, робітників тощо.
Крім цього, КП містить і набагато більше
професійних назв робіт із безпосереднім застосуванням терміну «помічник» (а не тільки «похідних») у різних розділах КП, ніж назв із безпосереднім застосуванням терміну «заступник».
Наприклад, КП містить такі професійні назви
робіт із безпосереднім застосуванням терміну
«помічник», що входять до різних розділів КП
(перша цифра в коді КП відповідає номеру розділу КП):
— «Помічник капітан-директора з виробництва» (код КП 1222.1);
— «Помічник вищого державного службовця
центрального органу державної влади» (код КП
1229.1);
— «Помічник-консультант народного депутата України» (код КП 2419.3);
— «Помічник вихователя» (код КП 5131);
— «Помічник майстра (сітков’язальне виробництво)» (код КП 7432);
— «Помічник майстра (хімічне виробництво)» (код КП 8159) тощо.
Зауважимо, що для кожної окремої професійної назви роботи у КП має розроблятися і окрема
кваліфікаційна характеристика, яка є основою
для посадової інструкції. А якщо проаналізувати
кваліфікаційні характеристики у відповідних випусках ДКХП, то розділи «Завдання і обов’язки»,
«Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» кваліфікаційних характеристик керівників (або інших працівників) та їх помічників часто будуть
мати вже набагато більше розбіжностей, ніж
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у випадку керівників та їх заступників. Тобто для
помічників у переважній частині випадків передбачаються менш складні та відповідальні завдання та обов’язки, менший рівень та обсяг
знань, менш «жорсткі» кваліфікаційні вимоги
ніж для відповідних керівників, професіоналів
або фахівців.
Тому часто посадові інструкції керівників і їхніх
заступників (як «похідних» назв посад), які розробляються на основі одної кваліфікаційної характеристики, будуть мати менше розбіжностей,
ніж посадові інструкції помічників («безпосередньо» згаданих у КП) і відповідних керівників (професіоналів, фахівців тощо), які розробляються на
основі різних кваліфікаційних характеристик.

«Старші» працівники
Також інколи виникають запитання і щодо
застосування похідного слова «старший». Наприклад, якщо на кухні їдальні (кафе, ресторану) працює кілька кухарів, то чи можна назвати
кухаря, який наглядає за іншими кухарями (інструктує їх, контролює їхню роботу тощо) назвати «старшим кухарем»? Чи можливо у цьому
випадку відповідного працівника слід назвати
«шеф-кухарем» або якось інакше?
Для відповіді на це запитання перш за все слід
зазначити, що КП на цей час містить професійну
назву роботи і «кухар», і «шеф-кухар» з однаковим кодом КП 5122. Кваліфікаційні характеристики цих професій містяться у Випуску 65 «Торгівля та громадське харчування» ДКХП. Згідно з
кваліфікаційною характеристикою «кухаря» для
нього передбачено діапазон кваліфікаційних
розрядів від 3-го до 6-го:
— для найнижчого розряду (3-го) передбачено такі кваліфікаційні вимоги: Повна або базова
загальна середня освіта. Професійно-технічна
освіта або одержання професії безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи;
— для найвищого (6-го): Вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність
«Технологія харчування»), курсове підвищення
кваліфікації і стаж роботи за професією кухаря
5 розряду не менше 3 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 6 розряду.
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Для кухарів 5-го та 6-го розрядів, крім завдань
та обов’язків, що безпосередньо пов’язані з технологією готування різних страв, кваліфікаційною характеристикою також передбачено таке
завдання, як проведення інструктажу кухарів,
які мають нижчу кваліфікацію (розряд).
Для шеф-кухаря встановлено такі кваліфікаційні вимоги: Базова вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки
«Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»); для бакалавра
або молодшого спеціаліста — стаж роботи в закладах харчування не менше 3 років або курсове підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією кухаря 5 розряду не менше 5 років.
Серед завдань та обов’язків «шеф-кухаря» переважать такі, що пов’язані з певними організаційно-розпорядчими та контрольними функціями, наприклад:
— керує виробничо-господарською діяльністю підрозділу із забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у
належному асортименті, розробляє рецептури
нових страв;
— організовує вивчення попиту споживачів з
метою забезпечення різноманітного асортименту страв, кулінарних виробів з додержанням санітарних правил;
— забезпечує раціональну організацію технологічного процесу, підбирає і розміщує кухарів
та інших робітників виробництва, складає графіки виходу їх на роботу;
— організовує облік та контролює складання
і своєчасне подання звітності про виробничу
діяльність;
— контролює додержання працівниками правил охорони праці, протипожежного захисту,
виробничої санітарії та особистої гігієни, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку;
— проводить інструктаж з технології виготовляння їжі, роботу з підвищення кваліфікації працівників.
Згідно з п. 17 Загальних положень ДКХП —
у всіх записах про виконувані роботи (запис до
трудових книжок тощо) слід означувати повну
назву професії відповідно до Довідника і квалі-
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фікаційний розряд, наприклад: «Слюсар-інструментальник 7 розряду», «Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 5 розряду»
тощо.
Приміткою 1 Додатку В до КП передбачено
також можливість утворення похідних професійних назв робіт із застосуванням похідного
слова «старший» за умови збереження галузевої
та функціональної належності, кваліфікаційних
вимог, виключення дублювання, збереження
коду новоутвореної професії. Проте Примітка 1
Додатку В та Загальні положення ДКХП не уточнюють порядок застосування похідного слова
«старший» у випадку, коли кваліфікаційною характеристикою відповідної професії передбачено певне кваліфікаційне категоріювання без застосування такої категорії, як «старший».
Раніше, за часів Радянського Союзу, відповідними нормативними документами, зокрема Загальними положеннями «Квалификационого
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (мовою оригіналу) подібні
випадки регулювалися, наприклад, у такий спосіб: «Для должностей специалистов, по которым
устанавливаются квалификационные категории, должностное наименование «старший» не
применяется. В этих случаях функции руководства подчиненными возлагаются на специалиста I квалификационной категории».
Подібний підхід доречно застосовувати і у випадку з «кухарем» та іншими відповідними професіями. Інакше при одночасному не вдумливому застосуванні норм Примітки 1 Додатку В до
КП та Загальних положень ДКХП можливо утворення фактично «абсурдних» професійних назв
робіт, наприклад, «Старший кухар 5 розряду».
Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що немає потреби у створенні похідної
назви професії «старший кухар». Замість цього у
відповідних випадках (залежно від конкретних
робочих обов’язків та кваліфікаційних вимог) у
штатному розписі та записах до трудових книжок слід застосовувати професійну назву роботи
«кухар n-го розряду» або «шеф-кухар». При цьому робочі обов’язки, що пов’язані з певними
контрольними або наглядовими функціями по
відношенню до менш кваліфікованих працівни-
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ків, можуть більш детально відбиватися у робочих інструкціях відповідних працівників з вищою кваліфікацією (розрядом).
Зазначене також стосується і професійних
назв робіт не лише робітників, але також і професіоналів, і фахівців, для яких встановлено
кваліфікаційне категоріювання. Наприклад, для
інженера можуть бути правомірними такі назви
посади у штатному розписі, оскільки для нього
встановлено кваліфікаційне категоріювання:
— «Інженер (без категорії)»;
— «Інженер ІІ категорії»;
— «Інженер І категорії»;
— «Провідний інженер».
Але назва посади «старший інженер» буде неправомірною, якщо взяти до уваги те, що для
інженера вже встановлено кваліфікаційне категоріювання, і тому певний рівень «старшинства» одних інженерів відносно до інших вже фактично відбито у їх кваліфікаційних категоріях.
Тобто «провідний інженер» буде фактично
«старшим» відносно до інженерів з іншими категоріями або без них, інженер І категорії буде
«старшим» відносно до інженерів з ще нижчими
кваліфікаційними категоріями тощо. Зазначене
також буде відповідати і положенням згаданого
вище «Квалификационого справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» колишнього Радянського Союзу. При цьому слід згадати, що згідно з постановою Верховної
Ради від 12.09.1991 р. «Про порядок тимчасової
дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР», в Україні можуть продовжувати діяти нормативно-правові акти з питань,
які не врегульовані українським законодавством та у частині, що не суперечить Конституції і законам України.

Розширення назв професій
Згідно з Приміткою 2 Додатку В назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють
місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах. Наприклад,
від професійної назви роботи «представник
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торговельний» з кодом КП 3415 можна створити
такі назви:
— «Представник торговельний регіональний» (код КП 3415);
— «Представник торговельний з продажу побутової техніки» (код КП 3415);
— «Представник торговельний із взаємодії
з клієнтами» (код КП 3415) тощо.
Наведемо й інші приклади розширення відповідних «базових» професійних назв робіт, які
часто зустрічаються на практиці:
— «Сестра медична» (код КП 3231) → «Сестра
медична палатна» (код КП 3231);
— «Фельдшер» (код КП 3221) → «Фельдшер
диспетчерської з приймання викликів і передачі
їх виїзним бригадам швидкої медичної допомоги» (код КП 3221);
— «Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор,
директор, головний лікар та ін.)» (код КП
1210.1) → «Заступник головного лікаря з технічних питань» (код КП 1210.1);
— «Менеджер (управитель) із збуту» (код КП
1475.4) → «Менеджер із збуту нових видів продукції (брендів)» (код КП 1475.4);
— «Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку» (код КП 2419.2) → «Фахівець-аналітик
з дослідження товарного ринку європейського
регіону» (код КП 2419.2);
— «Начальник управління (розширена)» (код
КП 1231) → «Начальник управління розвитку
персоналу» (код КП 1231);
— «Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва»
(код КП 1238) → «Керівник проектів та програм
із запровадження системи керування якістю»
(код КП 1238) тощо.

Застосування дефісу чи тире
при розширенні назв
У багатьох кадровиків часто виникають запитання, чи можна розширювати назви посад (професій) шляхом написання їх складових через дефіс або тире, наприклад, у тих випадках, коли
працівник виконує завдання та обов’язки, які
притаманні двом різним професіям, наприклад,
«експедитор-водій», «секретар-референт» тощо.
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Для відповіді на це запитання, перш за все
слід зазначити, що конкретний порядок «розширення» у КП чи інших нормативно правових
чи нормативно-технічних актах на цей час не
унормовано. Тому іноді користуються Правилами побудови та написання назв об’єктів у класифікаторах техніко-економічної та соціальної інформації (КНД 50-054-95), затвердженими і
введеними в дію наказом Держстандарту України від 28 липня 1995 р. № 263. У зв’язку з цим,
наприклад, у багатьох державних організаціях
часто розширюють назви посад на кшталт «заступник начальника управління – начальник
відділу», «заступник директора департаменту –
начальник управління», «завідувач відділу – головний бухгалтер» тощо.
Зауважимо, що хоча саме таке «розширення»
у КП безпосередньо і не заборонено, але його
слід уникати, особливо на підприємствах приватної форми власності, оскільки це може викликати непорозуміння з боку органів Держнаглядпраці у випадку перевірки ними кадрової
документації на підприємстві. Це пов’язано з
тим, що багато фахівців з кадрової справи вважають, що використовувати подвійні назви посад, які утворенні шляхом написання через дефіс або тире професійних назв робіт з КП, які
там містяться окремо, неправомірно, хоча така
«заборона», як зазначалося вище, ніде конкретно у КП або інших нормативно-правових актах
не встановлена.
Також слід зазначити, що якщо окремий працівник за своєю посадою виконує завдання та
обов’язки притаманні двом різним професіям, що
містяться окремо у КП, Міжнародна стандартна
класифікація професій 2008 року (ISCO-88), на
основі якої побудовано КП, рекомендує класифікувати таку роботу відповідно до тих завдань та
обов’язків, які займають більшу частку робочого
часу працівника. Якщо ж їх частки приблизно рівні — то згідно з тими завданнями та обов’язками,
які потребують вищого рівня кваліфікації.
Подібні ж правила містяться і в п.14 Загальних положень ДКХП: у разі виконання працівником робіт, що належать до різних посад, трудовий договір укладається за згодою сторін за
посадою, яку визнано основною. Основною вва-
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жається посада з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими посадами. Крім
цього, у п. 6 Загальних положень ДКХП виписано, що якщо виникає необхідність, завдання та
обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих
працівників може бути розширене з дорученням
їм робіт, передбачених для різних груп посад,
рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
Наприклад, якщо на 3436.1 «референта» з кодом КП 3436.1 покладаються окремі не дуже
складні обов’язки 4144 «діловода», які не потребують наявності у референта іншої спеціальності
або кваліфікації, то відповідну посаду слід писати
як «референт», а не «референт-діловод», бо професійна назва роботи «референт» відноситься до
3-го розділу Класифікації професій, де знаходяться
роботи, які потребують вищого кваліфікаційного рівня у порівнянні з професійною назвою роботи «діловод», яка відноситься до 4-го розділу
Класифікацї професій, де знаходяться роботи з
нижчим кваліфікаційним рівнем. А в посадову
інструкцію референта можна записати і додаткові завдання та обов’язки пов’язані з діловодством.
Якщо ж, наприклад, на «Експедитора транспортного» з кодом КП 3422 покладаються додаткові обов’язки «Водія автотранспортних засобів»
з кодом КП 8322, то це вже потребуватиме наявності у експедитора іншої кваліфікації, яку можна
здобути тільки після закінчення відповідних курсів (автошколи тощо), а також наявності посвідчення водія. Тому посадову інструкцію експедитора неможливо доповнити обов’язками водія.
Разом з цим, можна розглянути можливість та
доцільність внесення до штатного розпису окремих назв посад «експедитора» та «водія автотранспортних засобів», а також запровадження
умов неповного робочого часу для відповідних
працівників або введення неповної штатної одиниці (0,5; 0,25 або 0,75 ставки) для відповідної
посади. У такому випадку, наприклад, «експедитор» може виконувати обов’язки «водія автотранспортних засобів» (якщо це можливо з урахуванням його кваліфікації та досвіду роботи)
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на умовах суміщення або сумісництва, тобто
при наявності вакантної посади водія автотранспортних засобів.
Згідно з Інструкцією про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 робота за сумісництвом, яка оформлена в
установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим порядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом здійснюється за
бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом.

«Розширення» фахівців
і спеціалістів
Багато кадровиків також «полюбляють» утворювати різні розширенні назви посад від таких
базових як спеціаліст та/або фахівець, особливо,
коли вони не можуть знайти потрібну назву у
КП. У зв’язку з цим слід зазначити, що КП містить
широку номенклатуру професійних назв робіт з
використанням термінів «фахівець» та «спеціаліст», проте для правильного добору назви посади слід завжди звертати увагу на їх приналежність до відповідних професійних угруповань.
Так, професійні назви робіт з використанням
терміну «спеціаліст», як правило, належать до
професійних угруповань, що пов’язані з державною службою або правоохоронною діяльністю.
Тому використання таких професійних назв робіт на інших підприємствах буде нелегітимним.
Досить часто також використовується узагальнена професійна назва роботи 3439 «фахівець»
для утворення згідно з нормами Примітки 2 Додатку В до КП різноманітних «розширених» професійних назв робіт, в тому числі для різних сфер
діяльності та з різними кваліфікаційними рівнями, наприклад, «фахівець з банківської справи»,
«фахівець з продажів», «фахівець з управління ризиками», «фахівець з обробки металу», «фахівець
з монтажу будівельних конструкцій», «фахівець з
просування сайтів» тощо. При цьому фактично
ігнорується той факт, що базова професійна назва роботи «фахівець» належить тільки до одного
конкретного професійного угруповання 3439
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«Інші технічні фахівці в галузі управління» та має
тільки одну конкретну кваліфікаційну характеристику, яка міститься у випуску 1 ДКХП. Зокрема, згідно з цією кваліфікаційною характеристикою для «фахівця» передбачено такі завдання та
обов’язки:
— виконує з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку роботи
одного з напрямів діяльності підприємства
(установи, організації) чи його підрозділу під
загально-методичним керівництвом професіонала (керівника підрозділу);
— вивчає та аналізує інформацію, показники
і результати роботи, узагальнює і систематизує
їх, проводить необхідні розрахунки, використовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку;
— у межах своїх обов’язків здійснює аналітичні, контрольні та облікові операції, підготовку необхідних відгуків, оглядів, висновків з питань виконуваної роботи;
— готує матеріали для аналізу, розроблення
проектів нормативних та організаційно-методичних документів, графіків роботи, замовлень,
заявок, інструкцій, пояснювальних записок,
карт, схем та іншої технічної документації;
— бере участь у їх розробленні та комп’ютерно-інформаційному обслуговуванні;

— розглядає документацію, відповідність показників, стежить за додержанням установлених вимог, чинних норм, правил та стандартів;
— здійснює збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінку інформації щодо напряму
своєї діяльності;
— формує звіти, веде облікову та довідкову
документацію у межах своєї компетенції;
— застосовує, впроваджує і обслуговує технології та комп’ютерні програми за своїм напрямом роботи.
Тому, якщо фактичні завдання та обов’язки
(посадова інструкція) працівника, назва посади
якого утворена шляхом «розширення» професійної назви роботи «фахівець», не відповідають
завданням та обов’язкам із кваліфікаційної характеристиці, а також за своїм характером не
відповідають тому професійному угрупованню,
до якого належить професійна назва роботи
«фахівець», то таку розширену назву не можна
вважати такою, що відповідає КП.

Любов ГУЩІНА,
консультант з кадрового
діловодства

реклама

У наступному номері ви зможете ознайомитися з методикою пошуку у КП потрібних професій,
а також дізнаєтесь, чому необхідно вчасно бути обізнаними та враховувати зміни,
що періодично вносяться до КП
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Як і де
шукати співробітників?
На сьогодні кожен роботодавець розуміє, що успішні результати діяльності підприємства безпосередньо залежать від злагодженої і професійної роботи персоналу. Особливо актуальним це питання є для невеликих підприємств, оскільки їхня управлінська структура більш детальна та прозора, ніж у великих
компаніях, зважаючи на значні обсяги їхньої діяльності. Дізнайтеся, як правильно сформулювати вимоги до кандидатів на вакантні посади, а також професійно оцінити потенціал претендентів, аби знайти хорошого працівника, який би
майже ідеально підходив до колективу вашого підприємства та відповідав вакантній посаді з точки зору майбутніх завдань і обов’язків.

Визначаємо: кого шукаємо,
для чого і «за скільки»
Звісно, якщо підприємству потрібні «рядові»
співробітники на кшталт кур’єрів, можна не
витрачати купу часу на грамотне складання
оголошення, в якому будуть враховані майже
всі нюанси подальшої роботи, а от якщо ви шукатимете професіонала у конкретній сфері, то
бажано якомога більше питань висвітлити одразу — по-перше, це зекономить ваш власний
час (не доведеться у телефонному режимі чи
під час співбесід розмовляти з тими кандидатами, які точно вам не підходять (або навпаки —
умови роботи точно не підходять їм), а подруге — як свідчить практика, фахівці високого
рівня, як правило, звертають увагу лише на ті
оголошення про роботу, в яких чітко і структуровано описані обов’язки, які потрібно буде виконувати, графік роботи та розмір заробітної
плати.
Беручись за підшукування працівника для
конкретної посади, варто дотримуватися наступного порядку:
1. Правильно подаємо назву вакантної посади.
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Насамперед, керівнику підприємства чи відповідного структурного підрозділу необхідно розібратися з внутрішніми робочими ресурсами.
Адже необхідність пошуку стороннього претендента на вільну вакансію виникає тільки у тому
випадку, коли на місце, що звільнилося, немає
кандидата всередині підприємства (приміром,
внаслідок того, що жоден з наявних співробітників не володіє певними навичками). Тому надзвичайно важливо при виникненні потреби в
новому працівникові одразу правильно і чітко в
оголошенні вказувати назву вакантної посади —
наприклад, якщо буде зазначена так звана «посада» (в лапках, бо насправді таких посад не існує
відповідно до Класифікатора професій) «працівник виробничого відділу», то, по-перше, навряд
чи ви швидко знайдете потрібну вам людину, зважаючи на занадто «широке» трактування такого
словосполучення, а, по-друге, жоден професійний кандидат не буде шукати роботу саме за таким набором слів. А от якщо ви значно «звузите»
й, до того ж, назвете вакантну посаду так, як вона
вказана (принаймні, має бути вказана) у штатному розписі підприємства, приміром, «Інженер з
ремонту устаткування виробничого відділу»,
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ймовірність вдалого і швидко пошуку потрібного
кандидата зросте у декілька разів — адже така
вакансія є досить чіткою й лише за однією її назвою фахівець вже буде уявляти певний набір
обов’язків, які потрібно буде виконувати.
2. Визначаємось, для чого потрібен новий
співробітник.
Але правильного визначення лише назви вакантної посади буде замало — надалі необхідно
чітко зрозуміти, яких результатів ви чекаєте від
нової людини, яку цінність для інших працівників та/або клієнтів (залежно від посади) вона
має нести. Наприклад, якщо вже згаданий «Інженер з ремонту устаткування виробничого відділу» є єдиним працівником, який зможе відремонтувати/налагодити певне обладнання у відділі, зрозуміло, що в нього вже має бути досить
значний досвід роботи (інакше це зможе привести до простою цілого відділу). Натомість,
якщо на підприємстві є ще один працівник за
аналогічною посадою, то навіть у разі досить
великого обсягу виробничого відділу він зможе
допомогти «новенькому» швидко вникнути в деталі устаткування саме вашого підприємства, а
тому досвід може бути меншим, ніж у першому
випадку. Теж саме стосується й будь-яких інших
посад, тому надзвичайно важливо у вакансії
вказувати і обсяг роботи, і відповідний досвід
для потенційних кандидатів.
3. Вирішуємо, яку зарплату готові надати.
Особливо актуальним цей пункт у разі першого відкриття подібної вакансії (адже зрозуміло, що якщо вакансія відкривається за посадою,
яка не нова для підприємства, а звільнився працівник, який обіймав її раніше, то, принаймні,
вже є на що орієнтуватися). Якщо цю посаду
щойно ввели чи навіть лише збираєтесь ввести
до штатного розпису, то, звісно, необхідно провести відповідний моніторинг, аби зрозуміти,
скільки у середньому коштує праця потрібних
вам фахівців у вашому регіоні й який розмір
зарплати дозволить знайти хорошого спеціаліста, але не вдарить по бюджету підприємства.
Потрібну інформацію можна отримати з розміщених вакансій інших роботодавців, а також з
оцінки зарплатних очікувань кандидатів, про
які вони пишуть в резюме (навіть ще без плат-
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ного доступу до бази кандидатів приблизні очікування ви зможете дізнатися — звісно, контактні дані претендентів не побачите, але перший
зріз щодо заробітної плати отримаєте). При цьому пам’ятайте, що очікувана зарплата завжди
вище пропонованої, тому обов’язково перегляньте і вакансії, аби довідатися, скільки пропонують конкуренти за роботу потрібного вам
фахівця (адже цілком можливо, що, на відміну
від вас, вони відкривають таку вакансію не
вперше).
Також зверніть увагу, що визначаючи розмір
заробітної плати, ви можете вплинути й на
«вхідний» потік кандидатів. Так, пропозиція
розміру зарплати:
— вище ринкової дозволить збільшити потік
кандидатів і привернути до вашого оголошення
увагу досить досвідчених фахівців;
— на рівні середньої забезпечить меншу кількість відгуків і навряд чи зацікавить суперпрофесіоналів, але для «стандартної» вакансії це не
буде проблемою;
— нижче ринкової призведе, скоріш за все, до
тривалого пошуку кандидатів та врешті решт
змусить або таки підвищити розмір до середнього рівня, або ж «закрити» вакансію «початківцем» майже без досвіду роботи, якого доведеться
вчити.
Водночас пам’ятайте, що дистанційна робота
(звісно, якщо це можливо за потрібною вам посадою) коштує набагато дешевше.
4. Чітко формулюємо вимоги до кандидата.
Одразу забудьте про фрази на кшталт «всі подробиці за телефоном (як варіант — на співбесіді». Звісно, знову ж таки залежно від посади, але
тією чи іншою мірою такі формулювання одразу
насторожують, бо перше, що спадає на думку, це
фінансові піраміди та маркетингові мережі. Ви
ж чогось чекаєте в плані професійних навичок,
знань і обов’язків майбутнього співробітника?
От і запишіть це у вакансії. При цьому не потрібно давати детальний витяг з відповідної посадової інструкції — більшість з таких обов’язків і
так зрозуміла професіоналам лише з самої назви
вакантної посади (про це ми вже вели мову трохи вище). Натомість згадайте про такі можливі
потреби, як, приміром, зовнішній вигляд, гра-
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мотна мова, невіддалене проживання від місця
роботи тощо — тобто ті специфічні вимоги, які
необхідні для ефективного виконання трудових
функцій саме на вашому підприємстві. Водночас, слідкуйте, аби не «переборщити» — не варто вказувати вік, стать тощо, оскільки такі параметри в оголошенні можуть бути розцінені як
дискримінаційні.
5. Складання оголошення.
І лише виконавши усі попередні пункти, нарешті можна переходити до складання оголошення. Зрозуміло, що у ньому ви одразу запишете усе щойно визначене: назву вакантної посади,
очікування від потенційного працівника (досвід
роботи або ж у дужках після вакансій акцент на
тому, що він єдиний — приміром, вже згаданий
«Інженер з ремонту устаткування виробничого
відділу» (єдиний) чи так само щодо «Інспектора
з кадрів», «Юриста» тощо), розмір заробітної
плати, вимоги до кандидата. Наприкінці, щоб
знайти ефективного співробітника, докладно
опишіть деталі — графік роботи, розташування
(наприклад, віддаленість від метро), а також запропонуйте кандидатам який-небудь привабливий «бонус», що виділить ваше оголошення серед інших (якщо фінансовий стан підприємства
не дозволяє це зробити за допомогою розміру
заробітної плати) — це може бути можливість,
приміром, обрати, працювати з 09:00 до 18:00 чи
з 10:00 до 19:00, або ж один – два дні на місяць
працювати «з дому» тощо.
І насамкінець, уважно перечитайте своє оголошення, перед тим як розміщувати його будьде — надзвичайно важливо, аби в ньому не було
граматичних помилок (знайдена орфографічна
помилка миттєво підриває довіру до роботодавця), а також, аби швидко знайти співробітників,
«не перестарайтеся» зі складною термінологією — включайте до оголошення тільки дійсно
необхідні та чітко сформульовані критерії.

Типові способи пошуку
Отже, перша частина зроблена — оголошення
щодо потрібного підприємству кандидата на вакантну посаду складено, але зрозуміло, що лише
«милуючись» переліком чітко визначених вимог
і пропозицій, викладених у грамотно складено-

№ 21 (177), 1 листопада 2018

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

му тексті, в реальності ви нікого не знайдете.
Таким чином, слід переходити до наступного етапу — розміщення оголошення, аби потенційні
кандидати дізналися, що у вас є для них робота.
Звісно, одразу на думку спадають типові способи і хоча саме їх використовує більшість роботодавців, нехтувати ними не варто — все ж таки
незважаючи і на велику кількість конкурентів
(якщо мова йде про загальні «робочі сайти»),
і на дещо набридлу «класичність» саме за допомогою цих способів шукають не лише роботодавці потрібних їм працівників, а й працівники
роботу.
Тож розглянемо сучасні канали пошуку персоналу, які можна використовувати у практиці
кожного підприємства.
Власний сайт компанії.
Для цього на сайті можна завести розділ «Вакансії». По-перше, на нього будуть заходити
лише люди, які мають хоч якесь відношення до
сфери діяльності вашого підприємства (звісно,
більшість в якості потенційних клієнтів, а не
працівників, проте саме те, що вони якимось
чином опинилися на вашому сайті вже свідчить,
що певною мірою ваші інтереси перетинаються,
а також підвищують шанс, що такі люди розкажуть про випадково знайдену вакансію своїм
близьким або знайомим). Також дуже зручно,
коли прямо з сайту компанії потенційний кандидат може відгукнутися на вподобану вакансію
й одразу заповнити і відправити анкету, виконати професійні тести або відбіркові завдання
(якщо це потрібно) тощо.
Зрозуміло, що цей розділ повинен містити вітальне слово керівника підприємства чи, принаймні, начальника відділу кадрів або персоналу, інформацію про корпоративні цінності,
можливо — історії успіху працівників та їх
кар’єрного зростання тощо. Але зрозуміло, що
найголовніше — це привабливі оголошення про
відкриті вакансії, а також (для збирання інформації наперед — про набір до кадрового резерву).
Кадровий резерв.
Якщо вже стала в нагоді згадка про кадровий
резерв, то відразу зазначимо, що про нього варто пам’ятати завжди — адже за його допомогою
можна і швидко знайти потрібно вам кандидата,
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і «виростити» потрібні кадри з вже наявних на
підприємстві працівників, приміром шляхом:
— підвищення співробітника на посаді;
— «розширення» функціоналу наявного працівника;
— поєднання двох різних посад;
— «перенавчання» працівника для абсолютно
нової позиції з іншими обов’язками.
Сайти пошуку роботи.
На сьогодні це все ще найбільш популярні (хоча
вже не такі результативні як раніше, принаймні,
для вузьких спеціалістів та топ-керівників) методи підбору персоналу. І це зрозуміло — адже саме
вони й досі дозволяють отримати максимальну
кількість відгуків на вакансію при мінімальних
витратах часу.
Тут є два способи — або ви реєструєтесь в
якості роботодавця, або ж відбираєте кандидатів за вже розміщеними на таких сайтах резюме
(чи поєднуєте обидва способи).
У разі обрання першого варіанта (реєстрації
на сайті від імені підприємства) рекомендується
попередньо скласти весь список вакансій в
окремому документі. Вкажіть усе для кожної посади, про що ми вели мову вище — найменування, обов’язки, вимоги до досвіду роботи та освіти кандидата, умови, на яких ви пропонуєте
роботу (заробітна плата, графік, місце роботи
тощо), контакти (телефони або адреси електронної пошти), а вже потім копіюйте потрібну інформацію у форми на сайті.
Застосовуючи другий спосіб (аналіз резюме
на сайтах з працевлаштування), спочатку вибирайте найбільш підходящих кандидатів за формальними ознаками (відповідає кваліфікація
заявленим вимогам чи ні), проводьте первинні
інтерв’ю телефоном й за результатами запрошуйте на очні співбесіди.
Сайти з вузькою спеціалізацією.
На даний момент існує не так вже й багато
сервісів, що надають можливість знайти роботу
для фахівців вузької сфери, але тим не менш
вони таки є (приміром, для фінансової сфери чи
it-технологій). І якщо ви почнете свій пошук
саме з них, то відразу оціните переваги, оскільки відібрати резюме та отримати відгуки на вакансії буде набагато швидше та простіше. Крім
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того, навіть якщо ви вже й знайдете бажаного
працівника, вам буде корисно стежити за оновленнями баз на цих сайтах, аби, за потреби,
мати у запасі кілька потрібних контактів.
Соціальні мережі.
Сьогодні соціальні мережі широко використовуються для встановлення ділових контактів і
пошуку роботи, а роботодавці все частіше звертаються до соціальних мереж для пошуку фахівців вузького профілю.
Слід зазначити, що у соціальних мережах відгуки на запропоновані вакансії надходять набагато швидше. Так відбувається через те, що якщо
на «офіційних» сайтах з працевлаштування потенційний кандидат може мати певні психологічні перепони, тому довше роздумує, відправляти йому відгук чи ні, можливо, побоюється не
підійти чи банально соромиться, то у соцмережах такий психологічний бар’єр сам по собі
«зникає». Але для даного способу пошуку працівників у підприємства має бути свій аккаунт
(група), де повинна міститися загальна інформація про підприємство, новини, прес-релізи
тощо (головне — він має бути «живим» і регулярно наповнюватися). Якщо кадровик шукає
співробітників у соціальних мережах зі свого
особистого профілю, то варто слідкувати за
тим, аби інформація і фотографії на сторінці
були пристойними й відповідали цілям підприємства (приміром, більшість фотографій має бути
в робочій обстановці, а не з якогось курорту,
інформація — про підприємство, членство в
професійних асоціаціях, публікаціях в ЗМІ, а не
розповіді про модні парфуми чи перепости непристойних анекдотів) — інакше особистий
профіль може зіпсувати репутацію підприємства.
Варіантів пошуку кандидатів за допомогою
соціальних мереж є декілька:
— розміщення інформації в своїй групі й очікування відгуків;
— масова розсилка про вакансії для передплатників групи;
— приєднання до якоїсь з наявних у соцмережах груп, які об’єднують користувачів потрібними вам ознаками (спеціалізовані по пошуку роботи, професійні групи тощо).
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Сайти фрилансерів.
Якщо робота, для якої вам потрібен новий
працівник, дозволяє не перебувати постійно на
підприємстві, а працювати переважну частину
робочого часу вдома, сміливо використовуйте
сайти фрилансерів — знайти на них хорошого
фахівця набагато простіше, аніж грамотного
штатного працівника. До того ж, це більш вигідний і швидкий спосіб виконати найскладнішу
задачу, пов’язану з програмуванням, версткою,
просуванням сайту, розробкою дизайнерських
авторських рішень тощо. Головне — чітко визначте завдання, яке потрібно виконати (результат,
якого необхідно досягти), а також ваші вимоги
до виконавців роботи та обирайте найбільш підходящу для вашого підприємства пропозицію по
термінах виконання й оплаті.
Форуми і блоги.
Окрім вищезгаданих способів пошуку потрібних кандидатів на посади, в мережі інтернет також досить легко знайти форуми і блоги,
присвячені окремим вузьким професійним спеціалізація (наприклад, для дизайнерів, програмістів, фахівців із збуту, менеджерів проектів
тощо). Розміщення оголошення про пошук
співробітника на таких ресурсах значно збільшить шанси знайти саме потрібного вам спеціаліста. Водночас, можна й ознайомитися з тим,
що і як пише кандидат, який є учасником форуму — тобто, зробити його попередню оцінку як
фахівця і як людини.
Оголошення, листівки, рекламні банери.
Це як вже дещо забутий спосіб, так і новий.
Приміром, вже мало хто вдається до розклеювання оголошень з переліком відкритих вакансій, оскільки ефективним цей метод буде лише у
разі потреби, по-перше, масового набору, а подруге — закриття робітничих й не потребуючих
особливого досвіду позицій (кур’єри, вантажники, прихильники тощо). Звісно, щоб уникнути
неприємностей з муніципальною владою, слід
використовувати для цього спеціально відведені
місця. До речі, останнім часом з’явилося чимало
компаній, що надають послуги з розміщення інформації на засклених стендах, розташованих
поруч з житловими будинками, у під’їздах і ліфтах. Розповсюдження ж листівок-оголошень на
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вулицях і у поштові скриньки житлових будинків
зараз частіше призводить до негативного ефекту — жителі міст вже втомилися від паперового
сміття на вулиці й у під’їздах, а ефективність «попадання» в цільову аудиторію вкрай мала.
Альтернативою для таких оголошень (за умови вищевказаної потреби у масову наборі та некваліфікованих працівників) може бути розміщення оголошень на зворотному боці квитанцій
по квартплаті (для цього варто звернутися в
житлово-комунальне господарство міста). Але
знову ж таки пам’ятайте, що, приміром, офісних працівників (навіть рядових, не кажучи
вже про спеціалістів) ви навряд чи знайдете таким чином — адже у кого є постійний доступ до
комп’ютера, оплачують комунальні послугу через інтеренет, навіть не заглядаючи до паперових квитанцій.
А от шикарним (щоправда, недешевим) способом пошуку вже топових спеціалістів можуть
стати рекламні банери, встановлені на важливих транспортних розв’язках міста, перехрестях
доріг, узбіччях, тротуарах, місцях зупинок громадського транспорту. Таке оголошення помітять як ті, хто пересувається на власному автомобілі, так і ті, хто користується громадським
транспортом. Тим більше, що конкурентів серед
роботодавців при такому способі пошуку працівників майже не буде. Якщо ж у вас постійна
потреба у працівниках певних категорій, доцільно виготовити відповідний рекламний банер і помістити його на узбіччі дороги поруч з
вашим підприємством — це ще підвищить вірогідність того, що потрібний вам кандидат
швидко відгукнеться, оскільки, скоріш за все,
він проживатиме десь поблизу (тобто додатковий плюс саме вашому підприємству як роботодавцю).
Друковані ЗМІ та газети безкоштовних
оголошень регіонального значення.
Це вже поступово «відмираючий» спосіб пошуку персоналу, проте було б несправедливо
про нього не згадати — він зможе принести користь у разі масового підбору некваліфікованого персоналу і кандидатів найстаршої вікової
категорії (внаслідок того, що їх переважна більшість не має доступу до мережі Інтернет).
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Реклама вакансій на телебаченні і радіо.
Це досить дорогий шлях пошуку персоналу в
мегаполісах, але в невеликих містах розміщення
подібної інформації на місцевих студіях теле- і
радіомовлення набагато менш затратно, тому
там такий метод можна використовувати, тим
більше, що він і досі є ефективним.
«Завербуй» друга та отримай бонус.
Схема цього методу така: працівники підприємства можуть порекомендувати на вакансію свого друга/знайомого, а за це (якщо їхній «новачок» пройде випробувальний строк) отримують
грошову винагороду або якийсь вагомий подарунок. Звісно, такий метод підбору кандидатів
підійде лише при масовому наборі та для залучення лінійного персоналу (на практиці зазвичай він використовується для пошуку працівників відділів збуту).
До речі, у США та західноєвропейських країнах така система залучення персоналу давно стала основою внутрішнього рекрутингу: за її допомогою великі підприємства закривають до 65%
вакантних місць. Приміром, у компанії Apple
працює така систему вербування: всі співробітники мають при собі картки й щойно вони зустрічають у своєму житті підходящу людину —
вручають їй цю «вербувальну» візитку. З одного
її боку написано: «Ви мене здивували. Нам потрібно поговорити», а з іншого: «Я працюю в
Apple. Якщо ви готові змінити життя, зателефонуйте мені. Можливо, це буде початком чогось
важливого».
Родичі та знайомі.
Напевно, майже всі кадровики (та й всі, хто займається пошуком потрібних кандидатів на вільні
вакансії) потрапляли в ситуації, коли родичі/друзі/знайомі просили влаштувати їх на хорошу роботу, надсилаючи «щоб було» своє резюме й обіцяючи подарунки чи грошову винагороду.
Внаслідок цього, у працівників, які займаються
на підприємстві «закриттям» вакансій, згодом виростає стіна між особистим і робочим, тому при
появі вакансії, приміром, інженера-будівельника,
такий працівник навряд чи згадає, що його дядько — досвідчений фахівець саме у цій справі.
Так, приймати на роботу родичів чи знайомих — не рекомендується (а певними робото-
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давцями навіть і жорстко карається, що, в принципі, правильно). Як не крути, а вибудувати
робочі відносини з ними до кінця не вийде (навіть якщо немає прямого підпорядкування) —
особистий фактор обов’язково впливати і виключити його не вдасться навіть за взаємним
бажанням. Але тут слід звернути увагу на один
нюанс: серед родичів і знайомих не можна шукати потенційних кандидатів на вакантні посади, але можна шукати серед їх знайомих (з якими ви особисто або взагалі не знайомі, або
максимум знаєте як вони виглядають та як
звуть). Але майте на увазі: рекомендація не передбачає відсутності інших етапів оцінки (співбесіди, тестування тощо), це лише ще стандартне джерело пошуку потенційних працівників.
Якщо дотримуватися наведеного правила, то
можна використовувати і такий канал пошуку —
зрештою у ваших знайомих та родичів цілком
можуть бути їхні знайомі, які є непоганими фахівцями і шукають роботу (як варіант — ще не
шукають, але бажають змінити місце роботи).
Це також трохи розширить можливості пошуку,
а на додачу, в більшості випадків, ваші знайомі
посоромляться рекомендувати вам некомпетентну людину.
Співпраця з навчальними закладами.
У пошуках персоналу багато підприємств обирають цей спосіб пошуку молодих фахівців —
зараз вищі навчальні заклади охоче співпрацюють з роботодавцями, зважаючи на те, що одним з критерієм оцінки ефективності закладу є
відсоток працевлаштованих випускників (це питання можна обговорити з ректором навчального закладу чи проректором з виховної роботи).
Найбільш поширений варіант реалізації такої
співпраці — розміщення інформації про вакансії
в навчальних корпусах профільних закладів, їх
сайтах та виданнях. Ще більш ефективним способом привернення уваги студентів та випускників
є проведення презентації підприємства в якості
роботодавця у стінах навчального закладу.
Звісно, такий спосіб стане в нагоді знову ж
таки при масовій потребі у працівниках — якщо
ж необхідно закрити лише одну вакансію, то цей
спосіб є занадто трудомістким. Водночас, як
правило, саме молоді співробітники стають для
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підприємства своєрідним генератором ідей, а
також джерелом інформації про останні наукові
розробки. При цьому витрати на оплату їхньої
праці зазвичай набагато менше витрат на зарплати фахівців вже з великим досвідом роботи.

Креативні джерела
Якщо ж типові способи пошуку з певних причин «не працюють» і ви ніяк не можете знайти
потрібного вам кандидата або від початку маєте
намір скористатися оригінальними способами
пошуку кращих кандидатів (особливо якщо це
стосується представників висококваліфікованих професій), то варто розглянути деякі джерела креативного підбору персоналу, які більшості
з роботодавців або просто не спадають на думку,
або ж вони не мають достатньо сміливості, щоб
скористатися ними.
Відео на YouTube.
Зніміть і викладіть на сайті YouTube відео робочих буднів співробітників вашого підприємства, в якому вони поділяться своїми позитивними думками і емоціями про роботодавця.
Попросіть їх розповісти про корпоративний дух,
плюси роботи, висловити захоплені відгуки.
Коли потенційні кандидати будуть шукати інформацію про підприємство, дане відео «знайдеться» у результатах пошуку.
Використання створеного співробітниками відео, де будуть передані позитивні настрої всередині колективу, дозволить з мінімальними вкладеннями організувати процес залучення персоналу і створити «послання» від роботодавця.
Прихована реклама про роботу.
Розміщення оголошень про вакансії або послань підприємства на споживчих товарах (наприклад, коробках з піцою, стаканах для кави,
щоденниках, канцелярських товарах тощо),
може бути неявним, але дієвим інструментом
для підбору потрібних співробітників.
Приміром, лондонське рекламне агентство
Gyro International ще майже десять років тому
вирішило збільшити штат свого креативного
відділу на 50%. Спочатку його фахівці ідентифікували найсильніших конкурентів у своїй галузі
й провели дослідження, аби визначити найбільш
відвідувані співробітниками конкурентів закла-
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дів під час обіду. Після виявлення таких закладів
компанія зв’язалася з їхніми власниками й домовилася, щоб ті замінили звичайну упаковку
для сендвічів на упаковку від Gyro International,
яка містила два варіанти написів: «Я повинен
залишитися? Або мені краще звільнитися?» і
«У якому напрямку розвивається ваша кар’єра?».
За місяць було використано близько 100 000
примірників таких упаковок для сандвічів і зрозуміло, що сильні кандидати, найняті конкурентами, не могли не помітити ці повідомлення.
Протягом декількох тижнів на 20% збільшився
трафік на сайт компанії й були закриті усі наявні
вакансії, включаючи керівника креативного підрозділу.
Організація змагань.
Організація власних технічних онлайнових
змагань дозволить оцінити і залучити кандидатів, які не перебувають в активному пошуку роботи, а також отримати рішення поточних проблем. Коли на відкриту позицію від кандидата
потрібні певні навички, ви можете швидко втомитися від просіювання численних резюме від
непідготовлених претендентів.
Наприклад, на початку становлення компанії
Quixey потрібно було знайти талановитих розробників, але вона не могла конкурувати з такими гігантами, як Google та Facebook. Її керівники
розуміли, що їм необхідно бути інноваційними
та креативно продемонструвати бренд компанії.
Знахідкою було оголошення конкурсу, в якому за
один день кожного місяця талановиті програмісти могли виграти 100$ в разі правильного вирішення проблеми, що стосується програмування,
за 60 секунд. Таким чином, переможці отримували гроші, а компанія Quixey — монопольний
доступ до талановитих кандидатів.
До речі, і Google якось вдалося привернути
увагу програмістів за допомогою величезного
бігборда з математичною задачкою. Розгадкою
була адреса сайту, де відвідувачів чекало нове
завдання, а тих, хто впорався і з ним — запрошення приєднатися до команди Google.
Спонсорство громадських заходів.
Звісно, цей спосіб не з дешевих, але це з огляду
на те, скільки та яких саме працівників потрібно
знайти вашому підприємству. Так, виступивши
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спонсором певного громадського заходу (байдуже, якого саме — благодійного марафону, конкурсу дизайнерів, кулінарів тощо), ви не лише
отримаєте додаткову рекламу, але й зможете
знайти фахівців певної сфери діяльності, зацікавивши як учасників, так і глядачів.
Рекрутинг на неспеціалізованих заходах.
Шукати можна персонал і на заходах, які часто відвідують потрібні вам люди, включаючи
благодійні вечори, спортивні змагання, фестивалі тощо (звісно, треба орієнтуватися на інтереси тих потенційних працівників, які вам потрібні). Це буде корисним, якщо ви хочете
увійти у безпосередній контакт з фахівцями, які
в даний момент працевлаштовані й не очікують,
що їх будуть агітувати на заходах такого роду.
Також ефективним буде пошук кандидатів на
заходах, що проводяться професійними клубами та асоціаціями.

Отже, будьте активними у пошуку нових працівників й використовуйте як типові, так і нестандартні методи, пам’ятаючи, що досить часто заходи щодо пошуку персоналу можна
поєднати з рекламою підприємства. У будьякому випадку пам’ятайте, якщо ви хочете знайти по-справжньому гарного співробітника —
мало просто розмістити оголошення на кількох
сайтах. А нарешті знайшовши потрібного вам
працівника, не забудьте в нього запитати, що
саме та з якого джерела привернуло його увагу
для звернення саме до вашого підприємства як
до роботодавця — так ви будете знати на майбутнє, які з джерел мають найбільшу користь.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління
персоналом

реклама

У наступному номері ви зможете ознайомитися з продовженням теми пошуку персоналу
та дізнатися, як обрати потрібного кандидата, якщо на одну вакансію є кілька претендентів,
а також від співпраці з якими типами людей краще утриматися
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Чи потрібно враховувати під час заповнення статистичних і кадрових звітів
до облікової та середньооблікової кількості штатних працівників тих,
хто працює за сумісництвом?
Ні, не потрібно (зовнішні сумісники взагалі
не враховуються, внутрішні — враховуються
тільки як одна особа за основним місцем роботи).
Для розрахунку всіх показників кількості
працівників використовують Інструкцію зі статистики кількості працівників, затверджену
наказом Державного комітету статистики
України від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі —
Інструкція № 286), дія якої поширюється на
всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також
на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю (абз. 2 п. 1.1. Інструкції
№ 286).
Згідно з п. 2.1. Інструкції № 286 до облікової кількості штатних працівників входять:
усі наймані працівники, які уклали письмово
трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один
день і більше, а також власники підприємства, якщо крім доходу вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві, зокрема й перебувають у відпустках для догляду за
дитиною.
Водночас, не враховують до облікової кількості штатних працівників, зокрема, тих працівників, які прийняті на роботу за сумісни-

цтвом з інших підприємств, тобто зовнішніх
сумісників (пп. 2.6.1. Інструкції № 286).
Щодо внутрішніх сумісників, то згідно з
пп. 2.6.1. Інструкції № 286 працівник, який
отримує на одному підприємстві дві, півтори
ставки, тобто оформлений за сумісництвом
на тому самому підприємстві, де й основне
місце роботи, або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа.
Відповідно ж до пп. 3.2.2. Інструкції № 286, до
середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховують: усі категорії працівників облікового складу, зазначені у
пунктах 2.4. – 2.5. Інструкції № 286, крім тих
працівників, які перебувають у відпустках у
зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду
за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним
договором підприємства, зокрема і тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з
пологового будинку (облік цих категорій працівників ведеться окремо).
Таким чином, зовнішніх сумісників не зараховують ані до облікової, ані до середньооблікової кількості штатних працівників, а
внутрішніх сумісників враховують як одну
фізичну особу.

Як правильно назвати посаду медичного працівника з передрейсових
та післярейсових оглядів водіїв згідно з Класифікатором професій,
якщо обіймати її може і лікар, і медсестра, і фельдшер?
На цей час Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) не містить окремо професійні назви робіт
лікарів лікувального профілю та/або молодших медичних працівників з медичною освітою
за спеціальністю «сестринська справа», «ліку-
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вальна справа», які спеціалізувалися б виключно на медичних оглядах водіїв, натомість він
містить широке коло більш узагальнених професійних назв робіт лікарів-спеціалістів, а також молодших медичних працівників, які, серед іншого, можуть здійснювати і щозмінні
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передрейсові та післярейсові медичні огляди
водіїв транспортних засобів. Кваліфікаційні характеристики відповідних професій (посад) містяться у галузевому випуску 78 «Охорона
здоров’я» Довідника кваліфікаційних характе-

ристик професій працівників (далі — ДКХП), затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117
(див. Таблицю).
Таблиця

Назви посад медичних працівників, які можуть здійснювати щозмінні медичні огляди водіїв,
а також кваліфікаційні вимоги до них
Код КП

Назва посади

Витяг із кваліфікаційних вимог згідно з випуском 78 ДКХП

2221.2

Лікар

2221.2

Лікар пункту охорони Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина».
здоров’я
Спеціалізація за однією зі спеціальностей з «Лікувальної справи» з наступною
спеціалізацією з «Терапії». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу
роботи.

2221.2

Лікар-офтальмолог
тощо

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,
спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Офтальмологія»
(інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог
до стажу роботи.

3231

Сестра медична

Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за
напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна
справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу
роботи.

3231

Сестра медична з
фізіотерапії тощо

Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за
напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна
справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Фізіотерапія». Без вимог
до стажу роботи.

3221

Фельдшер

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина».
Спеціалізація за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси
спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина»,
спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог
до стажу роботи.

У багатьох випадках щозмінні медичні огляди
водіїв на підприємствах, установах, організаціях
здійснюють за договором медичні працівники,
що працюють на одній із зазначених або відповідних інших посадах у закладах охорони
здоров’я або фізичні особи – підприємці, які займаються в усталеному порядку медичною практикою та мають відповідну освіту та кваліфікацію. Крім того, за необхідності зазначені посади
можуть бути передбачені і безпосередньо у
штатному розписі підприємства (незалежно від
сфери його діяльності). При цьому добір конкретної назви посади буде залежати від обсягу
та складності посадових обов’язків відповідного
працівника, які мають бути відбиті у його посадовій інструкції, складеної на основі відповідної
кваліфікаційної характеристики.
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Наприклад, якщо у посадовій інструкції відповідного працівника передбачені лише обов’язки із щозмінних медичних оглядів водіїв, то
для такого працівника слід обрати узагальнену
назву посади «Лікар» з кодом КП 2221.2, «Сестра медична» з кодом КП 3231 або «Фельдшер»
з кодом КП 3221 залежно від освіти і кваліфікації працівника, якого планується прийняти на одну із зазначених посад. При цьому
слід мати на увазі, що згідно з відповідними
нормативно-правовими актами сфери охорони
здоров’я, зокрема, випуском 78 ДКХП та Переліком вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в
яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 25 груд-
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ня 1992 р. № 195, особи з лікарською освітою
(кваліфікацією) можуть працювати на посадах
сестер медичних та фельдшерів, а з фельдшерською або акушерською — на посадах сестер
медичних.
Якщо ж на відповідного працівника крім
обов’язків із щозмінного огляду водіїв покладаються ще й інші обов’язки з надання медичних
послуг працівникам підприємства, то назва посади відповідного працівника може бути і більш
спеціалізованою. Наприклад, якщо згідно з його
посадовою інструкцією відповідний працівник

надає медичні послуги працівникам підприємства:
— у сфері офтальмології (лікування і профілактика захворювань очей) і додатково здійснює щозмінні медичні огляди водіїв — назва
посади такого працівника може бути «Лікарофтальмолог»;
— у сфері фізіотерапії (різні фізіотерапевтичні процедури за призначенням лікаря) і додатково здійснює щозмінні медичні огляди
водіїв — назва посади такого працівника може
бути сестра медична з фізіотерапії.

Працівник написав заяву про звільнення за власним бажанням, але наразі
захворів і відкрив листок непрацездатності. Проте заяву про звільнення він
відкликати не збирається й наполягає на звільненні саме в той день, який
вказаний у заяві (через два тижні) — чи можемо ми за таких обставин звільнити
працівника без перенесення дати звільнення?
Так, можете.
Відповідно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності не допускається з ініціативи роботодавця
(крім випадків повної ліквідації підприємства та
нез’явлення працівника на роботу протягом
більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки
по вагітності та пологах). Для всіх інших випадків звільнення — за власним бажанням працівника, за угодою сторін, у зв’язку із закінченням

строку трудового договору, відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов
праці тощо, — законодавство такої заборони не
містить.
Отже, якщо працівник подав заяву про
звільнення за власним бажанням і не відкликав її, то, не зважаючи на тимчасову непрацездатність працівника, роботодавець не
тільки має право, а і зобов’язаний у визначений строк (максимум — через два тижні після
подання заяви) видати наказ про його звільнення.

Чи можна відкликати працівника із навчальної відпустки, якщо виникли непередбачувані обставини й на підприємстві вкрай потрібна його присутність?

Ні, не можна.
Згдіно зі ст. 202 Кодексу законів про працю
України, працівникам, які проходять виробниче
навчання або навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, роботодавець
повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.
Додаткові відпустки у зв’язку із навчанням надаються на підставі статтей 13, 14, 15 та 151 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
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Відпустка має цільове призначення і надається тільки в строки, що зазначені в довідцівиклику, виданій навчальним закладом. Тривалість відпустки не може бути скорочена або
подовжена.
Додаткові відпустки у зв’язку із навчанням не
належать до щорічних відпусток, тому на них не
поширюється дія ст. 12 Закону № 504. Тобто
працівника не можна відкликати з навчальної відпустки, її не можна поділити або перенести на інший період.
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Важливі дати листопада

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

Листопад-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
23
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
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 народження Європейського союзу (саме цього дня у 1993 році набув
чинності Маастрихтський договір, на підставі якого й було засновано ЄС).
3 — День ракетних військ і артилерії (встановлено Указом Президента
України від 31 жовтня 1997 р. № 1215/97);
— День інженерних військ (встановлено Указом Президента України від
27 жовтня 1999 р. № 1399/99).
4 — День залізничника (встановлено Указом Президента України від
15 липня 1993 р. № 257/93);
— День працівника соціальної сфери (щорічно відзначається у першу
неділю листопада (встановлено Указом Президента України від 13 квітня 1999 р.
№ 374/99)).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці
за формою № 1-ПВ (місячна) за жовтень 2018 року (за формою, затвердженою
наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — Всесвітній день якості (щорічно відзначається у другий четвер листопада). Бажаємо вам не лише цього дня, а й завжди купувати тільки високоякісні товари.
9 — День української писемності та мови, яке відзначається саме в день
вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця (встановлено Указом
Президента України від 6 листопада 1997 р. № 1241/97);
— Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного
мистецтва (встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2011 р.
№ 1209/2011).
10 — Всесвітній день молоді — саме в цей день у 1945 році на Всесвітній
конференції молоді у Лондоні була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ).
16 — День працівників радіо, телебачення та зв’язку (встановлено Указом
Президента України від 11 листопада 1994 р. № 667/94);
— Міжнародний день толерантності — заснований ЮНЕСКО у 1995 році
з метою підтримки принципів терпимості, взаємної поваги та мирного співіснування.
17 — День студента (відзначається саме в Міжнародний день студента
(встановлено Указом Президента України від 16 червня 1999 р. № 659/99)).
18 — День працівників сільського господарства (щорічно відзначається у
третю неділю листопада (встановлено Указом Президента України від
7 жовтня 1993 р. № 428/93));
— День народження Діда Мороза. Ви не знали, що у цього найулюбленішого дітьми персонажа теж є День народження? Виявляється, є — він народився з приходом зими (тобто з першими морозами), що, зазвичай, відбувається у другій половині листопада і, за дослідженнями метеорологів, найчастіше саме цього дня.
19 — День скловиробника (встановлено Указом Президента України від
9 грудня 2003 р. № 1417/2003);
— День працівників гідрометеорологічної служби (встановлено Указом
Президента України від 11 березня 2003 р. № 208/2003).
21 — День Гідності та Свободи (встановлено Указом Президента України
від 13 листопада 2014 р. № 872/2014);
— День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (встановлено Указом Президента України від 21 листопада 2017 р. № 380/2017);
— Всесвітній день привітань — це свято почали відзначити з 1973 року
як своєрідний протест проти напружених відносин між різними країнами. Наразі це свято стало багатонаціональним та незалежним від таких чинників як
вік, професія, релігія або політичні переконання людей — воно об’єднує всіх,
хто прагне зробити світ більш толерантним та дружнім.
24 — День пам’яті жертв голодоморів (щорічно відзначається у четверту
суботу листопада (встановлено Указом Президента України від 26 листопада
1998 р. № 1310/98)).
30 — Всесвітній день інформації (відзначається щорічно в останню п’ятницю
листопада за ініціативою Міжнародної академії інформатизації з метою сприяння
формуванню та координації єдиного світового інформаційного простору й принципам відповідальності у розробці інформаційних технологій).
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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.

