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реклама

Зміст номера
ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?
Актуальні повідомлення ................................................................................................. 4
Офіційні роз’яснення ...................................................................................................... 5
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Покрокові алгоритми

Звільнення у зв’язку з поновленням на роботі попереднього працівника:
порядок дій

Олександр Клименко ........................................................................................................... 6
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Правові акценти

Система пенсійного забезпечення в Україні:
пенсії за віком на пільгових умовах

Віктор Міллер ..................................................................................................................... 14
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Практичні рекомендації

Як нормувати працю кадровиків

Олександр Носіков ............................................................................................................... 33
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Поради спеціалістів

Бюджет витрат на персонал

Андрій Бутусевич ................................................................................................................ 40
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ....................................................................................................... 46
ПИТАННЯ ПРАВОПИСУ .................................................................................................... 49
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА .............................................................................................................. 51
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА .................................................................................................. 52

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

АКТУАЛЬНО

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на
які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» від 18 грудня 2017 р. № 1104
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів» від 22 січня 2018 р. № 74 (витяг)

№ 6 (162), 15 березня 2018

21

23

3

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

АКТУАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Пряма телефонна лінія Уряду: графік роботи в березні
Кабінет Міністрів України оприлюднив графік
проведення прямої телефонної лінії Уряду за участю керівників центральних органів виконавчої
влади на березень 2018 року.
Так, у другій половині березня поточного року на
прямій телефонній лінії Уряду будуть представники
наступних центральних органів виконавчої влади:
• 16 березня — Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

• 20 березня — Національної поліції України;
• 23 березня — Державної фіскальної служби України;
• 27 березня — Державної міграційної служби України;
• 30 березня — Державної служби України з питань праці.
Номер прямої телефонної лінії Уряду (044) 25405-65, час роботи — з 14:00 до 16:00 (час роботи
телефонної лінії однаковий для усіх вищезазначених
дат).

Загальний мораторій на проведення планових
перевірок завершився
23 лютого 2018 р. набула чинності постанова
Уряду від 18 грудня 2017 р. № 1104 (далі — Постанова № 1104), якою затверджено Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється
дія Закону України «Про тимчасові особливості
здійснення заходів державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності».
Це означає, що органи, які увійшли до вказаного
Переліку, зокрема, Державна служба України з питань праці та Державна фіскальна служба України, можуть проводити планові перевірки (при-

наймні, до кінця поточного року, оскільки зазначена
Постанова № 1104 діє до 31 грудня 2018 р. включно).
Також на них вже не розповсюджуються і обмеження
на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) — якщо до набуття чинності
Постановою № 1104 заходи могли проводитися за
заявами громадян про порушення суб’єктами господарювання їх прав виключно за письмовим погодженням з Державною регуляторною службою, то
тепер вони можуть проводитись без такого погодження.

Не забудьте перевести годинник на літній час
Нагадуємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення часу на
території України» від 13 травня 1996 р. № 509, на
території України діє час другого часового поясу
(київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на
1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
Таким чином, цього року щорічне переведення
годинника на літній час відбуватиметься в ніч з 24
на 25 березня — о 3 годині ранку годинник необхідно буде перевести на годину вперед. Звісно, ви можете це зробити й напередодні, ввечері 24 березня, чи
зранку 25 березня, та й сучасні гаджети дозволяють не
вставати вночі для здійснення цієї процедури, а автоматично переводять стрілки на літній час. Тож байдуже, о котрій саме годині та яким чином ви переведете
годинник, головне — вчасно прийти на роботу в перший робочий день після переходу на літній час.
Якщо перехід на зимовий час, як правило, не завдає
клопоту, то перехід на літній час відзначається деякими ускладненнями (що цілком зрозуміло, оскільки
вставати доводиться на годину раніше). Люди досить
часто в перші робочі дні після переходу на літній час
4

скаржаться на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість, а подекуди й депресію. Пропонуємо вам кілька простих рекомендацій, аби уникнути дискомфорту, пов’язаного з «крадіжкою» в
організму години сну:
— підготуйтеся до переведення годинника заздалегідь, хоча б за 3 – 4 дні лягайте спати і вставати раніше
(бажано поступово, зміщуючи звичний графік сну по
15 хвилин на добу);
— замініть принаймні на кілька днів звичну ранкову каву чашкою чаю (кількість кофеїну в каві і чаї не
особливо відрізняється, але ефект від випитого чаю
«розтягнутий» у часі, тому організм відчуває себе
більш комфортно);
— перед першим робочим днем після переведення
годинника на літній час підготуйте собі сніданок і одяг
звечора, щоб зекономити трохи часу зранку;
— пам’ятайте, що в період адаптації організму до
нового режиму, правило «ранок мудріший від вечора»
не працює (вранці організм деякий час буде ще надто
втомлений від недосипання, натомість як активізація
сил буде спостерігатися під вечір), тож не змушуйте у
перші робочі дні після переходу на літній час виконувати найскладніші завдання з самого ранку.
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19 лютого 2018 р. № 675/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування окремого виду доходу
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі —
Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування окремого виду доходу і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з
п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)
(пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Також вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та
військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий
збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену в ст. 167 Кодексу, та ставку військового збору 1,5 відс., визначену в пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).
Крім того, п. 1 частини першої ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі —
Закон № 2464) визначено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума
нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому
числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня
1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці».
Відповідно до п. 5 ст. 8 Закону № 2464 єдиний внесок для роботодавців, які нараховують
заробітну плату працівнику відповідно до умов трудового договору (контракту) встановлюється у розмірі 22 відсотки.
Враховуючи зазначене, дохід у вигляді середнього заробітку, отриманий працівником,
який продовжив військову службу за контрактом, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах. При цьому такий дохід є базою
нарахування єдиного внеску.
Згідно з п. 1 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (далі — Положення
№ 423), Мінсоцполітики є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері праці та соціальної політики, трудових
відносин, соціального захисту.
Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та
реалізація державної політики у сфері трудових відносин та здійснення державного нагляду
та контролю за додержанням вимог законодавства про працю (п. 3 Положення № 423).
З питання збереження, виплати середнього заробітку та отримання підприємством компенсацій з бюджету у межах середнього заробітку працівників, зазначених вами у листі категорій, ви можете звернутися до Міністерства соціальної політики України.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано
таку консультацію.
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

Звільнення у зв’язку з поновленням
на роботі попереднього працівника:
порядок дій
Бувають випадки, коли за рішенням суду, іншого відповідного уповноваженого органу або з певних причин необхідно поновити звільненого працівника на посаді, на
якій він раніше працював, але вона вже «зайнята» іншим працівником. Що ж робити
у такій ситуації, чи можна звільнити «нового» працівника з посади, яку займав перед
ним інший працівник, і якщо це так, то як це правильно зробити, аби не порушити
чинного законодавства? На усі ці питання ми і знайдемо відповіді у цій статті.

1. Беремо до уваги
вимоги законодавства

Можливість звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
(далі — роботодавця) у випадку поновлення на
роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу, передбачена у п. 6 ст. 40 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП), у якій зокрема зазначається, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий
трудовий договір до закінчення строку його
чинності можуть бути розірвані роботодавцем у
випадку поновлення на роботі працівника, який
раніше виконував цю роботу.
При цьому слід мати на увазі, що згідно з ч. 2
ст. 40 КЗпП звільнення з підстав, зазначених у
п. 6 ст. 40 КЗпП допускається, якщо неможливо
перевести працівника, за його згодою, на іншу
роботу. Тобто у роботодавця може бути можливість перевести відповідного працівника на
іншу роботу (посаду), і лише якщо зазначений
працівник відмовиться від такого переведення,
тільки тоді його можна буде звільнити за п. 6
ст. 40 КЗпП. Але якщо роботодавець з певних
причин не захоче переводити зазначеного працівника на іншу роботу і спробує «приховати»
факт наявності на підприємстві відповідної підходящої для працівника вакантної посади, наприклад, в іншому структурному підрозділі, то у
6

випадку трудового спору, якщо працівник або
орган, який розглядає трудовий спір, дізнається
про наявність такої посади, то він може прийняти рішення про неправомірність відповідного
звільнення.
У той же час, якщо на підприємстві є одразу
декілька вакантних підходящих посад (з урахуванням відповідності кваліфікаційних вимог для
цих посад і фактичної кваліфікації самого працівника) роботодавець не зобов’язаний пропонувати усі такі посади працівнику, а може запропонувати йому лише одну з них. І якщо працівник
відмовиться від «підходящої» запропонованої
посади, але буде вимагати для себе іншу вакантну посаду, на яку роботодавець не захоче його
переводити, то тоді такого працівника також
можна буде звільнити за п. 6 ст. 40 КЗпП.
Приклад
За рішенням суду працівника, який раніше працював на посаді інженера-програміста ІІ категорії, поновлюють на роботі, а
працівнику, який на цей час працює на цій
посаді і має другий (магістерський) рівень
вищої освіти у галузі інформаційних технологій та стаж роботи 5 років інженеромпрограмістом ІІ категорії, пропонують
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переведення на посаду техніка-програміста ІІ категорії, кваліфікаційною характеристикою якого передбачена неповна
вища освіта (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) відповідного напрямку
підготовки без вимог до стажу роботи.
Якщо на підприємстві немає іншої вакантної посади у сфері програмування і працівник не погодиться на переведення техніком-програмістом ІІ категорії (бо це
нижчий кваліфікаційний рівень, і відповідно нижчий рівень заробітної плати, ніж
у працівника на посаді інженера-програміста ІІ категорії), то його можна буде
звільнити за п. 6 ст. 40 КЗпП.
Але якщо на підприємстві є також вакантна посада інженера-програміста І категорії (кваліфікаційні вимоги — повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за
професією інженера-програміста II категорії для магістра — не менше 2 років), але
її працівникові не запропонують і звільнять за п. 6 ст. 40 КЗпП, то у подальшому
відповідний орган з розгляду трудових
спорів може прийняти рішення про неправомірність такого звільнення (без пропозиції працівнику вакантної посади інженера-програміста І категорії, якій він
відповідає з врахуванням його освіти та
досвіду роботи).

2. Враховуємо можливі випадки
поновлення на роботі

Як видно із зазначеного, у п. 6 ст. 40 КЗпП не
визначаються конкретні випадки, коли звільнений працівник може бути поновлений на роботі, яку він раніше виконував. Але з врахуванням
інших норм законодавства та судової практики
таке поновлення може відбутися, наприклад:
— за рішенням суду (якщо, наприклад, неправомірно звільнений працівник звернеться до
суду для захисту своїх прав);
— за рішенням роботодавця, який дійшов висновку, що звільнення попереднього працівника
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відбулося із порушенням законодавства (якщо,
наприклад, неправомірно звільнений працівник сам звернеться до роботодавця і зможе йому
довести незаконність свого звільнення);
— на вимогу територіальних органів Державної служби України з питань праці (до яких також зможе звернутися незаконно звільнений
працівник) тощо.
Зокрема, згідно зі статтями 232, 235 КЗпП
працівник протягом одного місяця з дня вручення йому копії наказу про звільнення або з
дня видачі трудової книжки має право звернутися до суду з позовом про поновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу або
різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи. Крім того, згідно зі ст. 234
КЗпП у разі пропуску цього строку з поважних
причин, суд може ці строки поновити.
Також слід мати на увазі, що для того аби
звільнити відповідного працівника за п. 6 ст. 40
КЗпП суд має прийняти саме рішення про поновлення на роботі попереднього працівника,
бо бувають й інші випадки порушення законодавства під час звільнення, наприклад, неправильне формулювання роботодавцем причин
звільнення. У цьому випадку суд може лише
змінити зазначене формулювання відповідно
до закону (без поновлення працівника на роботі), а також, якщо неправильне формулювання
причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, одночасно прийняти рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного
прогулу.
Відповідно до пп. 50 – 51 п. 4 Положення про
Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2015 р. № 96, вона серед
іншого, має право видавати в установленому
порядку роботодавцям приписи щодо усунення порушень законодавства про працю, складати протоколи про адміністративні правопорушення.
Також у законодавстві можуть бути передбачені й інші випадки поновлення працівника
на роботі, наприклад, у ст. 6 Закону України
«Про порядок відшкодування шкоди, завданої
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громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і
суду» від 1 грудня 1994 р. № 266/94 (далі — Закон № 266/94), у якій зазначається, що громадянин, звільнений з роботи (посади) у зв’язку з
незаконним засудженням або відсторонений
від посади у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, має
бути поновлений на колишній роботі (посаді), а
в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, скорочення посади, наявність інших передбачених законом підстав, що перешкоджають поновленню на роботі (посаді) — йому
має бути надано Державною службою зайнятості іншу підходящу роботу.

3. Враховуємо випадки,
коли неможливо звільняти
працівника за п. 6 ст. 40 КЗпП

Разом з тим є і випадки, коли попереднього
працівника має бути поновлено на роботі, але
це не може бути підставою для звільнення іншого відповідного працівника за п. 6 ст. 40 КЗпП.
Зокрема це стосується поновлення на роботі
працівників, які зі своєї попередньої роботи
були обрані на інші посади, як це передбачено,
наприклад, у:
— ч. 4 ст. 20 Закону України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада
1992 р. № 2790-XII, де зазначається, що народному депутатові після закінчення строку його
повноважень, а також у разі дострокового їх
припинення за особистою заявою про складення депутатських повноважень надається
попередня робота (посада), а якщо це неможливо, — його зараховують до резерву кадрів
Головного управління державної служби України;
— ч. 5 ст. 41 Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV, у якій вказано, що
працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових
органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або
за згодою працівника інша рівноцінна робота
(посада).
8

З приводу цього у п. 19 «Правових позицій
щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. Розділ XIV. Трудове право» Верховного Суду України зазначено, що законодавством України не передбачено можливості
припинення трудового договору з працівником з причини повернення на попередню
роботу після закінчення повноважень за виборною посадою особи, котра раніше була
звільнена з цієї роботи внаслідок обрання на
таку посаду, якщо тільки працівник не був
прийнятий на строк повноважень цієї особи
на виборній посаді. Тобто у такому випадку
«новоприйнятого» працівника можна звільнити
лише за п. 2 ст. 36 КЗпП у зв’язку із закінченням
строку трудового договору.
Також зрозуміло, що якщо працівник був
звільнений правомірно і немає жодних законних підстав його поновлення на попередній
роботі, то «поновити» його на роботі, і на цій
підставі звільнити новоприйнятого працівника з відповідної роботи за п. 6 ст. 40 КЗпП,
наприклад, лише «за бажанням» роботодавця
також неможливо, бо скоріше за все вже незабаром роботодавцеві буде потрібно поновлювати на роботі і зазначеного «новоприйнятого» працівника, наприклад, за рішенням суду
тощо.
Приклад
Роботодавець правомірно (з додержанням усіх вимог законодавства) звільнив з
власної ініціативи працівника А з роботи і
прийняв на його посаду (робоче місце)
працівника Б. Але потім з певних причин
(працівник Б з огляду на його ділові та
професійні якості виявився для роботодавця менш продуктивним, ніж попередній
працівник А) вирішив «поновити» на роботі працівника А лише з власної ініціативи і
звільнити працівника Б за п. 6 ст. 40 КЗпП,
щоб зробити для працівника А відповідну
посаду вакантною. У цьому випадку скоріше за все суд, до якого вирішить звернутися працівник Б для захисту своїх прав,
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ухвалить рішення про незаконність звільнення працівника Б за п. 6 ст. 40 КЗпП і
поновлення саме його на роботі, бо у роботодавця не було законних підстав поновлювати працівника А на роботі.
Між тим у наведеному прикладі, якщо
новоприйнятий працівник Б буде набагато
гірше виконувати свої посадові обов’язки і
роботодавець захоче повернути на відповідну посаду працівника А за його згодою,
він може, приміром, звільнити у встановленому порядку (у випадку достатності
підстав для цього) працівника Б за:
— п. 2 ст. 40 КЗпП у зв’язку з виявленою
невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації;
— п. 3 ст. 40 КЗпП у зв’язку з систематичним невиконанням 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.
І лише після цього роботодавець зможе
знову прийняти працівника А на посаду,
яка стала вакантною.

4. Враховуємо необхідні строки
для поновлення на роботі
та звільнення

Слід зазначити, що згідно з ч. 7 ст.235 КЗпП
рішення про поновлення на роботі незаконно
звільненого або переведеного на іншу роботу
працівника, прийняте органом, який розглядає
трудовий спір, підлягає негайному виконанню.
Тобто у цьому випадку, наприклад, судове рішення про поновлення на роботі на відміну від
деяких інших судових рішень має виконуватися
не з часу набуття ним законної сили, а негайно з
часу його оголошення на судовому засіданні.
Крім того, згідно зі ст. 236 КЗпП у разі затримки роботодавцем виконання рішення органу,
який розглядав трудовий спір про поновлення
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на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.
Що стосується випадку неправомірного звільнення працівника з роботи, про який йдеться у
ст. 6 Закону № 266/94 (див. вище), то у цьому
випадку, як зазначено далі у цій же статті, робота (посада) надається громадянинові не пізніше ніж через один місяць з дня звернення,
якщо воно надійшло протягом трьох місяців з
дня набрання законної сили виправдувальним вироком або винесення постанови (ухвали) про закриття кримінального провадження
за відсутністю події кримінального правопорушення, відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення або невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи
у суді і вичерпанням можливостей їх отримати.
Що стосується строків звільнення працівника за п. 6 ст. 40 КЗпП, то у законодавстві не наведено таких строків і лише у ч. 4 ст. 40 КЗпП
зазначається, що не допускається звільнення
працівника із зазначених підстав в період його
тимчасової непрацездатності, а також у період
перебування працівника у відпустці.

5. Здійснюємо поновлення
працівника на роботі

На підставі рішення суду або іншого відповідного документа поновлюємо на роботі відповідного працівника, для чого негайно видаємо відповідний наказ, про що слід також
негайно повідомити відповідного працівника
(ознайомити його із зазначеним наказом).
Інакше може виникнути спір між роботодавцем
і поновленим працівником щодо дати його виходу на роботу. Зазначене передбачене зокрема
у п. 34 постанови Пленуму Верховного Суду
України від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», де зазначається, що належним виконанням судового рішення про поновлення на роботі слід
вважати видання роботодавцем про це наказу
(розпорядження), що дає можливість працівнику приступити до виконання своїх попередніх
обов’язків (Зразок 1).
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
05.02.2018 р.

м. Київ

№ 63-п

Про поновлення на роботі
Степаненка І. І.
На виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 02.02.2018 р. по
справі № 111/2222/18,
НАКАЗУЮ:
1. Скасувати наказ від 02.12.2017 р. про звільнення Степаненка І. І. з роботи за п. 2
ст. 40 КЗпП України.
2. Поновити Степаненка І. І. на попередній роботі на посаді інженера-програміста ІІ
категорії відділу інформаційних технологій з 03.08.2017 р..
3. Начальнику відділу кадрів Гиленку М. О. внести зміни до трудової книжки Степаненка І. І..
4. Бухгалтеру Яресько Г. М. виплатити Степаненку І. І. середній заробіток за весь час
вимушеного прогулу.
Підстава: рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 02.02.2018 р. про
поновлення на роботі Степаненка І. І..
Директор
З наказом ознайомлені:
05.02. 2018 р.
05.02.2018 р.
05.02.2018 р.

У випадку ж не ознайомлення роботодавцем
працівника із зазначеним наказом, а тим більше
у випадку відмови роботодавця видати зазначений наказ і допустити відповідного працівника
до роботи з наступного дня після винесення рішення судом, за відповідною заявою працівника може бути проведене примусове виконання
рішення суду за допомогою державного виконавця.
Крім того, особливо якщо у роботодавця виникають труднощі з ознайомленням поновленого працівника з копією зазначеного наказу, бажано копію цього наказу також якомога скоріше
(наприклад, кур’єром або електронною поштою) відправити до державної виконавчої
служби, що не дасть державному виконавцеві
підстав для прийняття відповідних заходів у
зв’язку з невиконанням судового рішення.
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І. І. Степаненко
М. О. Гиленко
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Зауважимо, що згідно з ч. 2 ст. 65 Закону
України «Про виконавче провадження» від
2 червня 2016 р. № 1404-VIII виконання рішення
про поновлення на роботі вважається виконаним з дня видання відповідно до законодавства
про працю відповідного наказу або розпорядження роботодавцем, який прийняв незаконне
рішення про звільнення або переведення працівника, та внесення відповідного запису до трудової книжки поновленого на роботі працівника, після чого виконавець виносить постанову
про закінчення виконавчого провадження. Таким чином, після видання наказу про поновлення необхідно внести й зміни до трудової книжки
поновленого працівника. Зауважимо, що згідно
з п. 2.10. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці України, Міністер№ 6 (162), 15 березня 2018
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ства юстиції України та Міністерства соціального захисту України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58), запис про звільнення і переведення на іншу постійну роботу у
разі незаконного звільнення або переведення,
установленого органом, який розглядає трудові
спори, і поновлення на попередній роботі визнається недійсним у такому ж порядку, як і у випадку внесення помилкових відомостей. Тобто,
у графі 3 трудової книжки пишеться: «Запис за
№ таким-то є недійсним. Поновлено на попередній посаді», а у графі 4 в такому разі зазначається
номер і дата наказу про поновлення на роботі.
Також у деяких випадках незаконно звільнений і поновлений на роботі працівник може наполягати на видачі йому дубліката трудової
книжки без запису про звільнення, визнаного
недійсним, адже такий запис (з «негативними»
підставами для звільнення, наприклад, прогул,
систематичне невиконання обов’язків тощо)
іноді може створити йому труднощі під час працевлаштування на інші підприємства. Такий випадок видачі працівникові на його прохання дубліката трудової книжки також передбачений у
п. 2.10. Інструкції № 58. Зокрема у цьому випадку згідно з п. 5.1. Інструкції № 58 у правому
верхньому кутку першої сторінки нової трудової книжки слід здійснити напис «Дублікат».
При цьому слід зазначити, що днем поновлення на роботі відповідного працівника є
день видання наказу про звільнення, а не день
винесення судом рішення, у зв’язку з чим весь
час вимушеного прогулу зараховується до трудового стажу відповідного працівника і за весь
цей час йому сплачується відповідна заробітна
плата

6. Враховуємо необхідність
обов’язкового працевлаштування

При прийнятті рішення щодо можливості
звільнення працівника за п. 6 ст. 40 КЗпП слід
взяти до уваги і вимоги законодавства щодо
неможливості такого звільнення деяких категорій працівників або можливості їхнього
звільнення лише у випадку їх подальшого
обов’язкового працевлаштування. Зокрема про
це йдеться у:
№ 6 (162), 15 березня 2018
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— ч. 4 ст. 184 КЗпП, згідно з якою звільнення
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років (до шести років — ч. 6 ст. 179 КЗпП),
одиноких матерів при наявності дитини віком
до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю
з ініціативи роботодавця не допускається, крім
випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням;
— ст. 1861, згідно з якою гарантії ст. 184 КЗпП
поширюються і на батьків, які виховують дітей
без матері (у т. ч. в разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), а також опікунів
(піклувальників), одного з прийомних батьків,
одного з батьків-вихователів;
— ст. 198 КЗпП, згідно з якою звільнення працівників, молодших вісімнадцяти років, з ініціативи роботодавця за п. 6 ст. 40 КЗпП допускається
тільки за згодою районної (міської) комісії в
справах неповнолітніх і провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

7. Приймаємо рішення про звільнення

Після ухвалення відповідного рішення про
поновлення працівника на попередній посаді,
роботодавцем приймається і відповідне рішення про звільнення працівника за п. 6 ст. 40 КЗпП
з урахуванням усіх зазначених вимог законодавства, про що йшлося вище (необхідність пропозиції іншої роботи, врахування особливих категорій працівників тощо). Якщо відсутні обмеження
законодавства щодо звільнення певного працівника за п. 6 ст. 40 КЗпП роботодавець видає відповідний наказ (Зразок 2).
При цьому слід звернути увагу на те, що згідно зі ст. 431 КЗпП у випадку звільнення працівника у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, таке
звільнення на протилежність від деяких інших
випадків звільнення працівника за ініціативи
роботодавця допускається без згоди виборного
органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника). Також законодавством не передбачене і необхідність завчасного попередження відповідного працівника
про таке звільнення.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ

05.02.2018 р.

м. Київ

№ 64-п

Про звільнення
Прокопенка Р. І.
2 грудня 2017 р. Степаненка І. І. було звільнено з посади інженера-програміста ІІ категорії
відділу інформаційних технологій на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП України і на цю посаду 3 грудня
2017 р. прийнято Прокопенка Р.І.. За рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від
02.02.2018 р. Степаненка І. І. було поновлено на попередній роботі, а Прокопенку Р. І. запропоновано посаду техніка-програміста цього відділу (інші підходящі для Прокопенка Р. І. вакантні посади на підприємстві відсутні). Від зазначеної посади Прокопенко Р. І. відмовився.
Виходячи із зазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. ПРОКОПЕНКА Романа Івановича, інженера-програміста ІІ категорії відділу інформаційних технологій, звільнити 5 лютого 2018 р. у зв’язку з поновленням на роботі працівника,
який раніше виконував цю роботу, п. 6 ст. 40 КЗпП України.
2. Бухгалтеру Яресько Г. М. виплатити Прокопенку Р. І. належні йому суми, включаючи
вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку.
Підстави: 1. Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 02.02.2018 р. про поновлення на роботі Степаненко І. І..
2. Акт про відмову Прокопенка Р. І. від переведення на іншу роботу від
05.02.2018 р..
3. Службова записка начальника відділу кадрів щодо наявності на підприємстві
вакантних посад від 05.02.2018 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
05.02.2018 р.
05.02.2018 р.

8. Оформлюємо остаточний
розрахунок з працівником

Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення й інших документів на підприємстві: вноситься запис про звільнення до
трудової книжки працівника (Зразок 3), підготовлюється копія наказу про звільнення для
працівника, оформлюються відповідні документи бухгалтерією щодо остаточного розрахунку з
працівником, зокрема підраховуються відповід12

Петренко
Прокопенко
Яресько

В. В. Петренко
Р. І. Прокопенко
Г. М. Яресько

ні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми.
Зауважимо, що при проведенні розрахунку з
працівником, що звільняється за п. 6 ст. 40
КЗпП, зокрема при визначенні відповідних сум,
слід мати на увазі, що згідно зі ст. 44 КЗпП при
припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 40 КЗпП працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше
середнього місячного заробітку.
№ 6 (162), 15 березня 2018
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Зразок 3

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробник»
6
7

03
05

12

2017

02 2018

Прийнято інженером-програмістом ІІ категорії

Наказ від 03.12.2017

відділу інформаційних технологій

№ 254-п

Звільнено з роботи у зв’язку з поновленням на роботі

Наказ від 05.02.2018

працівника, який раніше виконував цю роботу, п. 6

№ 64-п

ст. 40 КЗпП
Начальник відділу кадрів

Крім того, слід звернути увагу на норми
ч. 1 ст. 22 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, у якій зазначається, що у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже отримав відпустку повної тривалості, для покриття
його заборгованості, роботодавець провадить
відрахування із заробітної плати за дні відпустки, які були надані в рахунок невідпрацьованої
частини робочого року. Разом з тим, згідно з ч. 2
цієї статті зазначене відрахування не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи у
зв’язку з поновленням на роботі працівника,
який раніше виконував цю роботу.
Оформлена трудова книжка, а також належні
працівникові суми та копія наказу відповідно до
ст. 47 КЗпП видаються працівникові у день
звільнення.
У подальшому звільнений працівник може
звернутися до державного центру зайнятості

№ 6 (162), 15 березня 2018

Гиленко

М. О. Гиленко

для сприяння йому у працевлаштуванні. При
цьому слід зазначити, що згідно з ч. 5 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III, тривалість
виплати матеріальної допомоги по безробіттю у
разі звільнення з останнього місця роботи з підстав, що пов’язані з дисциплінарною відповідальністю працівників, скорочується на строк
до 90 календарних днів, а відповідно до ч. 4
ст. 22 цього ж Закону вони мають право на допомогу по безробіттю лише у мінімальному розмірі. Але у випадку звільнення працівника за
п. 6 ст. 40 КЗпП, оскільки він фактично звільняється з незалежних від нього причин, зазначені «негативні» наслідки для нього не передбачені.
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Система пенсійного
забезпечення в Україні:
пенсії за віком на пільгових умовах
У попередньому номері ми розглянули різні питання «загальної» пенсії за віком, у
тому числі порядок встановлення пенсійного віку та визначення розміру пенсій для
частини «звичайних» працівників. Зокрема було відмічено, що для більшості працівників пенсійний вік становить 60 років, а величина оцінки одного року їх страхового стажу (у відсотках) за період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування при визначенні коефіцієнту трудового стажу дорівнює
1%. Разом з тим, є категорії працівників, для яких законодавством передбачені і
пенсії на пільгових умовах, зокрема щодо зниженого пенсійного віку та у пільгових
розмірах, які ми і розглянемо більш детально у цій статті.

Категорії громадян, що мають право
на пенсію на пільгових умовах

Різні питання пенсійного забезпечення пільгових категорій громадян регулюються у Розділі
XIV-1 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058), і зокрема у ч. 1 ст. 114 Закону № 1058 зазначається,
що право на пенсію за віком на пільгових
умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з
особливо шкідливими і особливо важкими
умовами праці за Списком № 1 та на інших
роботах із шкідливими і важкими умовами
праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, далі — КМУ (Постанова
КМУ від 24 червня 2016 р. № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах») та за результатами атестації робочих місць (порядок
атестації встановлено Постановою КМУ від
1 серпня 1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»).
До зазначеної Постанови була чинною Постано14

ва КМУ «Про затвердження списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах» від 16 січня 2003 р. № 36.

Пільгові умови щодо
пенсійного віку і стажу роботи

Більш детально відповідні категорії працівників, а також пільгові умови призначення
пенсій за віком для них встановлено у ч. 2 та 3
ст. 114 Закону № 1058. Зокрема у відповідних
пунктах ч. 2 ст. 114 Закону № 1058 зазначено,
що на пільгових умовах пенсія за віком призначається:
1) працівникам, зайнятим повний робочий
день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами
праці за списком № 1 — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше:
— 25 років у чоловіків, з них не менше
10 років на зазначених роботах,
— 20 років у жінок, з них не менше 7 років
6 місяців на зазначених роботах;
2) працівникам, зайнятим повний робочий
на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 — після досягнення
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55 років і за наявності страхового стажу не
менше:
— 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;
— 25 років у жінок, з них не менше 10 років
на зазначених роботах;
3) чоловікам, які працюють трактористами-машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в
колгоспах, радгоспах, інших підприємствах
сільського господарства, — після досягнення
55 років і за наявності страхового стажу не
менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;
4) жінкам, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і
екскаваторів, — після досягнення 55 років і
за наявності страхового стажу не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;
5) жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — після
досягнення 55 років і за наявності стажу на
зазначених роботах не менше 20 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування (встановлюються в порядку, визначеному КМУ);
6) робітницям текстильного виробництва,
зайнятим на верстатах і машинах, — за списком
виробництв і професій, затвердженим у порядку,
встановленому КМУ, — після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не
менше 20 років;
7) жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятьох і
більше дітей, — незалежно від віку і трудового
стажу в порядку, встановленому КМУ;
8) водіям міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятим у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу:
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— для чоловіків — не менше 30 років, у тому
числі на зазначеній роботі не менше 12 років
6 місяців;
— для жінок— не менше 25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.
Також згідно з ч. 3 ст. 114 Закону № 1058 мають право на пенсію незалежно від віку:
— працівники, безпосередньо зайняті повний
робочий день на підземних і відкритих гірничих
роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин (у тому
числі на відповідних шахтах, що реструктуризуються або перебувають у стадії ліквідації, але
не більше двох років), на будівництві шахт і рудників та в металургії (за списком робіт і професій, що затверджується КМУ), якщо вони були
зайняті на зазначених роботах:
— за провідними професіями (робітники
очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники,
вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи
кранів металургійного виробництва (відділень
нагрівальних колодязів та стриперних відділень), — не менше 20 років;
— за іншими професіями — не менше 25 років.

Особливості стажу та віку
в окремі періоди і для окремих
категорій жінок

Зауважимо, що у деяких випадках деякі зазначені працівники можуть і не мати згаданого
вище мінімального «загального» страхового
стажу або не досягнути встановленого пенсійного віку. Зокрема, це може стосуватися роботи в окремі періоди до 2024 року (Таблиця 1)
та/або певних категорій жінок залежно від їх
року народження (Таблиця 2).
Крім того, в окремих пунктах і частинах ст. 114
Закону № 1058 передбачені і випадки «коригування» пенсійного віку, якщо працівник не
має необхідного мінімального «спеціального» стажу виконання зазначених видів робіт
15
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Таблиця 1
Необхідний страховий стаж у період до 1 квітня 2024 року для призначення пенсії
за віком на пільгових умовах
Період набуття права
на пенсію
з 1 квітня 2015 року по 31 березня
2016 року
з 1 квітня 2016 року по 31 березня
2017 року
з 1 квітня 2017 року по 31 березня
2018 року
з 1 квітня 2018 року по 31 березня
2019 року
з 1 квітня 2019 року по 31 березня
2020 року
з 1 квітня 2020 року по 31 березня
2021 року
з 1 квітня 2021 року по 31 березня
2022 року
з 1 квітня 2022 року по 31 березня
2023 року
з 1 квітня 2023 року по 31 березня
2024 року

Необхідний страховий стаж для
працівників, зазначених у п. 1 ч. 2
ст. 114 Закону № 1058
не менше 20 років 6 місяців у
чоловіків і не менше 15 років
6 місяців у жінок
не менше 21 року у чоловіків
і не менше 16 років у жінок
не менше 21 року 6 місяців у
чоловіків і не менше 16 років
6 місяців у жінок
не менше 22 років у чоловіків
і не менше 17 років у жінок
не менше 22 років 6 місяців у
чоловіків і не менше 17 років
6 місяців у жінок
не менше 23 років у чоловіків
і не менше 18 років у жінок
не менше 23 років 6 місяців у
чоловіків і не менше 18 років
6 місяців у жінок
не менше 24 років у чоловіків
і не менше 19 років у жінок
не менше 24 років 6 місяців у
чоловіків і не менше 19 років
6 місяців у жінок

Необхідний страховий стаж для працівників,
зазначених у п. 2, 3, 4, 8 ч. 2 ст. 114
Закону № 1058
не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 20 років 6 місяців у жінок
не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року
у жінок
не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 21 року 6 місяців у жінок
не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років
у жінок
не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 22 років 6 місяців у жінок
не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років
у жінок
не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 23 років 6 місяців у жінок
не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років
у жінок
не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 24 років 6 місяців у жінок

Пенсійний вік для окремих категорій жінок залежно від їх року народження

Таблиця 2

по 31 березня 1970 року включно

Пенсійний вік для жінок 1970
Пенсійний вік для жінок 1975 року
року народження і старших, що
народження і старших, що належать
належать до категорій працівників,
до категорій працівників, зазначених
зазначених у п. 2, 4, 5, 6, 8 ч. 2
у п. 1 ч. 2 ст. 114 Закону № 1058
ст. 114 Закону № 1058
45 років
50 років

з 1 квітня 1970 року по 30 вересня 1970 року

45 років 6 місяців

50 років 6 місяців

з 1 жовтня 1970 року по 31 березня 1971 року

46 років

51 років

з 1 квітня 1971 року по 30 вересня 1971 року

46 років 6 місяців

51 років 6 місяців

з 1 жовтня 1971 року по 31 березня 1972 року

47 років

52 років

з 1 квітня 1972 року по 30 вересня 1972 року

47 років 6 місяців

52 років 6 місяців

з 1 жовтня 1972 року по 31 березня 1973 року

48 років

53 років

з 1 квітня 1973 року по 30 вересня 1973 року

48 років 6 місяців

53 років 6 місяців

з 1 жовтня 1973 року по 31 березня 1974 року

49 років

54 років

з 1 квітня 1974 року по 30 вересня 1974 року

49 років 6 місяців

54 років 6 місяців

з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 року

50 років

55 років

Дата народження
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(важких та інших), але має встановлений мінімальний «загальний» страховий стаж. Зокрема
згідно з:
— п. 1 ч. 2 — працівникам, які не мають «базового» стажу роботи з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці (див. вище),
але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого «базового» або згідно з Таблицею 1 страхового стажу, пенсії на пільгових умовах призначаються із
зменшенням пенсійного віку, встановленого
абз 1 ч. 1 ст. 26 Закону: № 1058 (тобто для «звичайних працівників» — 60 років):
— чоловікам — на 1 рік за кожний повний рік
такої роботи;
— жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи (зазначене зменшення
пенсійного віку для жінок застосовується також
у період збільшення віку виходу на пенсію по
31 грудня 2021 року);
— п. 2 ч. 2 — працівникам, які не мають «базового» стажу роботи з шкідливими і важкими
умовами праці, але мають не менше половини
стажу на зазначених роботах, за наявності встановленого «базового» або згідно з Таблицею 1
страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку,
встановленого абз 1 ч. 1 ст. 26 Закону № 1058
(тобто для «звичайних працівників» — 60 років):
— чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;
— жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої
роботи (зазначене зменшення пенсійного віку
для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021
року);
— ч. 3 — працівникам, які мають стаж роботи
на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок за наявності встановленого «базового» або згідно з Таблицею 1 страхового стажу, за кожний повний рік
зазначених робіт пенсійний вік, встановлений
абз. 1 ч. 1 ст. 26 Закону № 1058 (тобто для «звичайних працівників» — 60 років), зменшується на
один рік (при цьому пенсійний вік для жінок не
може бути нижчим за вік, встановлений абз. 1 п. 1
ч. 2 ст. 114 Закону № 1058, тобто нижче 50 років).
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Також слід зазначити, що згідно з ч. 5 ст. 114
Закону № 1058 у разі призначення розглянутих
вище пенсій на пільгових умовах (тобто призначених відповідно до ч. 2 та 3 ст. 114 Закону
№ 1058) проводиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цією статтею, за
умови що роботи, які зараховуються, дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах. Крім того, згідно з абз. 4 ч. 1 ст. 24
Закону № 1058 до стажу роботи зі шкідливими
умовами, який дає право на призначення пенсії
на пільгових умовах і у пільгових розмірах зараховується і час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.
Приклад
Жінка, яка народилася 10.10.1971 р. набуде право на пенсію за віком у:
— 47 років (11.10.2018 р.), якщо вона
буде мати на зазначену дату не менше
17 років страхового стажу, з них 7 років
6 місяців стажу на роботах за Списком 1;
— 52 роки (11.10.2023 р.) якщо вона
буде мати на зазначену дату не менше
24 років 6 місяців страхового стажу, з них
не менше 10 років на роботах за Списком 2;
— 60 років (11.10.2031 р.) якщо вона
буде мати на зазначену дату не менше
35 років страхового стажу і жодного пільгового стажу;
— 63 роки (11.10.2034 р.) якщо вона
буде мати на зазначену дату не менше
25 років страхового стажу і жодного пільгового стажу;
— 65 роки (11.10.2036 р.) якщо вона
буде мати на зазначену дату не менше
15 років страхового стажу і жодного пільгового стажу.

Категорії громадян,
що мають право на дострокові
пенсії за віком

Крім розглянутих категорій працівників, які
мають право на призначення пенсій на пільго17
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вих умовах у зв’язку з їх належністю до певних
професійних категорій, що пов’язані зі шкідливими, важкими або відповідними іншими видами робіт, у ст. 115 Закону № 1058 перелічені
також категорії громадян, які мають право на
призначення дострокової пенсії за віком незалежно від їх належності до певних професійних
категорій, а саме:
— особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики — після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років
та за наявності страхового стажу не менше
20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;
— особи з інвалідністю по зору I групи —
сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи —
після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не
менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років
у жінок;
— жінки, які народили п’ятьох або більше
дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали
їх до зазначеного віку, — після досягнення
50 років та за наявності страхового стажу не
менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років;
— батьки (чоловіки) (за вибором матері або
в разі її відсутності), які здійснювали виховання п’ятьох або більше дітей чи дитину з інвалідністю, — після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років;
— військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
поліцейські, які брали участь у бойових діях, в
антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
отриманих під час захисту Батьківщини або під
час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи
безпосередньою участю в антитерористичній
операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний
шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб на18

чальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової
служби (виконання службових обов’язків) чи
після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з
перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою
участю в антитерористичній операції в районах
її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до п. 20 ст. 6,
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 12 та 13 ст. 7 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів
і військовозобов’язаних, яким надано статус
учасника бойових дій відповідно до п. 19 ст. 6,
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п. 11 ст. 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли
повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», відповідно до абзаців 6 і 7
п. 1 ст. 10 зазначеного Закону, а також абз. 8 п. 1
ст. 10 зазначеного Закону з числа членів сімей
резервістів і військовозобов’язаних, — після досягнення чоловіками 55 років, жінками —
50 років та за наявності страхового стажу не
менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років
у жінок.

Пільгові визначення розміру
страхового стажу

Згідно з ч. 3 ст. 24 Закону № 1058 у загальному випадку при визначенні розміру пенсії певної особи її страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених
Законом № 1058. Зокрема такий випадок передбачений у абз. 10 ч. 3 ст. 24 Закон № 1058, у якому зазначається, що за кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі)
на підземних роботах, на роботах з особливо
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шкідливими і особливо важкими умовами праці
за Списком № 1, до страхового стажу додатково
зараховується по одному року.
При цьому згідно із ст. 26 Закону № 1058 коефіцієнт страхового стажу з урахуванням страхового стажу, передбаченого абз. 10 ч. 3 ст. 24, не
може перевищувати 0,85.
Також у ч. 4 ст. 24 Законом № 1058 зазначається, що:
— періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності Закону
№ 1058 (тобто до 01.01.2004 р.), зараховуються
до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше,
крім випадків, передбачених Законом № 1058;
— пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року застосовується
виключно в частині визначення права на пенсію
за віком на пільгових умовах та за вислугу років.
При цьому згідно зі ст. 26 Закону № 1058 коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набуття чинності Закону № 1058 не може
перевищувати 0,75.
Також під час розгляду питань, що пов’язані із
законодавством, що діяло раніше, слід звернути увагу і на п. 5 розділу XV Закону № 1058, у
якому зазначається, що період роботи до 1 січня
1991 року в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові
Шпіцберген зараховується до страхового стажу
в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло до 1 січня 1991 року. Зокрема для зазначених місцевостей застосовується пільгове обчислення страхового стажу
відповідно до:
— Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР
від 10 лютого 1960 року «Про впорядкування
пільг для осіб, які працюють в районах Крайньої
Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів
Крайньої Півночі»;
— постанови Ради Міністрів Союзу РСР від
10 лютого 1960 р. № 148 «Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР
від 10 лютого 1960 р. «Про впорядкування пільг
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для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів
Крайньої Півночі»»;
— Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР
від 26 вересня 1967 року «Про розширення пільг
для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів
Крайньої Півночі».
У зазначених випадках пільгове обчислення
страхового стажу провадиться на підставі трудової книжки, або письмового трудового договору, або довідки, в яких зазначено період роботи в районах Крайньої Півночі та місцевостях,
прирівняних до районів Крайньої Півночі, та
користування пільгами, передбаченими вищезазначеними нормативно-правовими актами.
Інші випадки пільгового визначення розміру
стажу передбачені також і у статтях 57 – 60 Закону
України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі — Закон №1788),
у відповідних статтях якого передбачено:
— ст. 57: Пільги по обчисленню стажу за час
перебування на фронті військовослужбовцям
(у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу років військовослужбовцям);
— ст. 58: Пільги по обчисленню стажу роботи
реабілітованим громадянам, (відповідний час
незаконного перебування під вартою тощо зараховується до стажу у потрійному розмірі);
— ст. 59: Пільги по обчисленню стажу за період Великої Вітчизняної війни та інші періоди
ведення бойових дій (робото на посадах вільнонайманого складу у подвійному розмірі, а
час перебування у фашистських концтаборах
тощо — у потрійному розмірі);
— ст. 60: Пільги по обчисленню стажу за роботу в деяких медичних закладах (Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони
здоров’я, у психіатричних закладах тощо враховується до стажу роботи у подвійному розмірі).

Обчислення розмірів пенсій

Згідно з ч. 1 ст. 114 Закону № 1058 розміри
пенсій для осіб, визначених цією статтею, обчислюються відповідно до ст. 27 та з урахуванням норм ст. 28 Закону № 1058, які були детально
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розглянуті у попередній статті. Нагадаймо, що
відповідно до зазначеного розмір пенсії за віком визначається за формулою:
П = Зп  Кс,
де:
П — розмір пенсії, у гривнях;
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої
особи, визначена відповідно до ст. 40 Закону
№ 1058, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;
Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст. 25 Закону № 1058.
У свою чергу, згідно із ст. 25 Закону № 1058
коефіцієнт страхового стажу визначається із

заокругленням до п’яти знаків після коми за
формулою:
См  Вс
Кс = —————,
100%  12

де:
Кс — коефіцієнт страхового стажу;
См — сума місяців страхового стажу;
Вс — визначена відповідно до Закону № 1058
величина оцінки одного року страхового стажу
(у відсотках), яка за період участі в системі
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування дорівнює 1%.

Приклад
Особа 1 і Особа 2 (умовно) мають однакову заробітну плата з якої обчислюється пенсія —
8 000 грн, однаковий загальний страховий стаж — 30 років, але при цьому Особа 2 має і стаж
роботи на підземних роботах (за Списком 1) 10 років. Відповідно у:
— Особи 1 коефіцієнт трудового стажу буде дорівнювати (30 років  12 міс.  1%) / (100% 
 12 міс.) = 0,3, а розмір пенсії 8 000 грн  0,3 = 2 400 грн;
— Особи 2 коефіцієнт трудового стажу буде дорівнювати (20 років + 10 років х 2)  12 міс. 
 1%) / (100%  12 міс.) = 0,4, а розмір пенсії 8 000 грн  0,4 = 3 200 грн.
При цьому також слід дотримуватися і вимог
законодавства щодо мінімального та максимального розміру пенсії. Зокрема слід звернути
увагу і на абз. 3 ч. 1 ст. 28 Закону № 1058, у якому зазначається, що мінімальний розмір пенсії
особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської
праці» від 2 вересня 2008 р. № 345-VI, та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як
15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за
Списком № 1, встановлюється незалежно від
місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків
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заробітної плати (доходу) застрахованої особи,
визначеної відповідно до ст. 40 Закону № 1058,
з якої обчислюється пенсія, але не менш як три
розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Таким чином, в останньому Прикладі в Особи 2
за наявності у неї не 10, а 15 років стажу роботи
за Списком 1, розмір її пенсії за віком дорівнював би 8 000 грн  80% = 6 400 грн.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 18 грудня 2017 р. № 1104

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набув чинності:
23 лютого 2018 року

Остання редакція:
18 грудня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Перелік органів державного нагляду (контролю), на які
не поширюється дія Закону
України «Про тимчасові особливості здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності», а це означає, що
органи, які увійшли до вказаного Переліку, зокрема, Держпраці та ДФС, можуть вільно
проводити планові перевірки
(принаймні, до кінця поточного року, оскільки зазначена
Постанова діє до 31 грудня
2018 р. включно).
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Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю),
на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія
Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2018 р. включно.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2017 р. № 1104
ПЕРЕЛІК
органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України
«Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності»
Національний банк
Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення
НКРЕКП та її територіальні органи
НКЦПФР та її територіальні органи
Антимонопольний комітет та його територіальні відділення
Державіаслужба
Держархбудінспекція та її територіальні органи
Держатомрегулювання та її територіальні органи
Держаудитслужба та її територіальні органи
Держекоінспекція та її територіальні органи (в частині здійснення у межах повноважень,
передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки)
Держекспортконтроль
Держлікслужба та її територіальні органи
Адміністрація Держспецзв’язку та її територіальні органи
Мінприроди
Держгеонадра
Держгеокадастр та його територіальні органи
Держпраці та її територіальні органи
Держпродспоживслужба та її територіальні органи (в частині заходів із здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових
продуктів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державного нагляду у
сферах карантину та захисту рослин)
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ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного нагляду (контролю)
стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти,
спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому
числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва)
ДФС та її територіальні органи
Структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських,
селищних, міських рад
Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських
рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю)
Органи державного ринкового нагляду у межах сфер своєї відповідальності, визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 «Про затвердження
переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють
державний ринковий нагляд» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550).

22

№ 6 (162), 15 березня 2018

АКТУАЛЬНО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ
від 22 січня 2018 р. № 74
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2018 р. за № 165/31617

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набуття чинності:
з дня офіційного
опублікування
(на час підготовки номера
Наказ ще не опубліковано)

Остання редакція:
22 січня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Методику розроблення професійних стандартів (тобто затверджених в установленому
порядку вимог до компетентностей працівників, що слугують основою для формування
професійних кваліфікацій), в
якій детально розглянуто, як
правильно розробити структуру та зміст професійного стандарту, а також наведено необхідні форми. Розробниками
професійних стандартів можуть бути роботодавці, їхні
організації та об’єднання, галузеві (міжгалузеві) ради, професійні асоціації, центральні
органи виконавчої влади, наукові установи та інші зацікавлені суб’єкти.
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Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів
(Витяг)
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів» та пункту 3 Плану заходів
із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1077-р, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику розроблення професійних стандартів, що додається.
2. Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (О. Савенко) забезпечити подання цього наказу
в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Крентовську.
Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:
Міністр освіти і науки
України
Голова СПО
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Л. Гриневич
Г. Осовий
Р. Іллічов
О. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
22 січня 2018 р. № 74
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 лютого за № 165/31617
Методика розроблення професійних стандартів
I. Загальні положення
1. Ця Методика визначає загальні вимоги розроблення професійних стандартів з метою надання
методичної допомоги роботодавцям, їхнім організаціям та об’єднанням, галузевим (міжгалузевим)
радам, центральним органам виконавчої влади, науковим установам, іншим заінтересованим суб’єктам
у забезпеченні єдиного підходу та дотримання об’єктивності під час розроблення професійних стандартів та забезпечення якості проведення їх перевірки.
2. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:
вид професійної діяльності — сукупність видів трудової діяльності, що мають спільну інтеграційну
основу та передбачають подібний перелік компетентностей (здатностей) для їх виконання;
вид трудової діяльності — складова частина виду професійної діяльності, сформована цілісним
набором трудових функцій та необхідних для їх виконання компетентностей;
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загальні компетентності — універсальні компетентності, що не залежать від предметної сфери, є важливими для успішної професійної та
соціальної діяльності особи;
кваліфікація — визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою
компетентностей (результатів навчання);
кваліфікація повна — повний перелік компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним
стандартом, які особа набула та здатна продемонструвати;
кваліфікація часткова — частина компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом, які особа набула та здатна продемонструвати;
компетентність — динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;
одиниця професійного стандарту — структурний елемент професійного стандарту, що містить розгорнуту характеристику трудової функції, яка є цілісною, завершеною, відносно автономною та значущою для певного виду трудової діяльності;
професійна кваліфікація — визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність;
професійна назва роботи — певні подібні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи мають бути виконані однією особою. Професійна назва роботи є складовою професії та, як правило, збігається з однією чи декількома трудовими функціями (одиницями професійного стандарту);
професійні компетентності — сукупність знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують здатність
виконувати на певному рівні трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом;
професійний стандарт — затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій;
професія — сукупність подібних видів робіт/занять, що передбачає відповідну підготовку та здобуття певних кваліфікацій;
розробники професійних стандартів — роботодавці, їхні організації та об’єднання, галузеві (міжгалузеві) ради, професійні асоціації, центральні органи виконавчої влади, наукові установи, інші заінтересовані суб’єкти;
суб’єкти перевірки — інституції, які перевіряють проект професійного стандарту щодо дотримання вимог Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності Методиці розроблення професійних
стандартів;
трудова дія — найпростіша трудова операція (робота), яку здійснює працівник для виконання окремої трудової функції;
трудова функція — складова частина виду трудової діяльності, що являє собою інтегрований (відносно автономний) набір трудових дій,
що визначається технологічним процесом та передбачає наявність компетентностей, необхідних для їх виконання;
функціональний аналіз — поетапне виявлення і послідовний опис ієрархії трудових функцій у сфері трудової (професійної) діяльності;
аналіз трудових функцій, які має бути виконано для досягнення основної мети виду економічної (професійної) діяльності.
Інші терміни, зазначені у цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Кодексі законів про працю України, Законах України «Про
оплату праці», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про організації роботодавців, їх
об’єднання, права і гарантії їх діяльності», постановах Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів», від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»,
Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327, Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація
видів економічної діяльності», затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від
11 жовтня 2010 р. № 457.
3. Принципами розроблення професійних стандартів є:
оцінювання вимог до загальних та професійних компетентностей певних трудових функцій та використання єдиних критеріїв їх формування;
об’єктивність визначення назв, змісту та обсягу трудових функцій за видами трудової діяльності;
можливість вертикального та горизонтального розміщення кваліфікацій, присвоєних на підставі відповідності результатів навчання особи
вимогам освітніх програм/стандартів, розроблених з урахуванням положень професійного стандарту, на всіх рівнях Національної рамки кваліфікації (далі — НРК) (за видом економічної діяльності);
урахування успішного міжнародного досвіду країн.
4. Розроблення професійного стандарту запроваджується залежно від потреби роботодавців у кваліфікованій робочій силі,
її розподілу за робочими місцями (посадами), форм зайнятості та умов праці для окремої професії, за якою присвоюється повна кваліфікація,
або для групи споріднених професій (професійних назв робіт, посад) у певній сфері професійної діяльності, або для окремих (однієї чи декількох) трудових функцій, за якими присвоюються часткові кваліфікації.
Професійні стандарти розробляються за найбільш перспективними, запитуваними видами трудової (професійної) діяльності, професіями
та кваліфікаціями, які користуються попитом на ринку праці.
Під час розроблення професійного стандарту необхідно дослідити та проаналізувати поточну ефективну трудову (професійну) діяльність,
яку підтверджують експертним опитуванням досвідчених працівників у певній сфері професійної діяльності (далі — експерти).
Якість інформаційного наповнення професійного стандарту, зокрема забезпечення повноти та актуальності інформації, полягає в неупередженому ставленні експертів до трудових функцій певного виду трудової діяльності, чіткому та зрозумілому тлумаченні основних термінів і понять.
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5. Професійні стандарти використовуються у сферах:
1) освіти для:
розроблення освітніх програм/стандартів та навчально-методичних матеріалів для всіх форм і видів освіти, навчання працівників на виробництві, підготовки педагогічних/науково-педагогічних працівників;
розроблення стандартів оцінювання результатів навчання, присвоєння здобувачам професійних кваліфікацій, оцінювання відповідності
отриманих професійних кваліфікацій працівників, випускників закладів освіти;
проведення процедур підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб;
формування єдиних критеріїв оцінювання компетентностей здобувачів професійних кваліфікацій, незалежно від шляхів (формальна чи
неформальна освіта, неформальне чи інформальне (спонтанне) навчання) їх отримання;
професійної орієнтації населення, в тому числі учнів і студентів закладів освіти, працівників та безробітних;
2) управління персоналом для:
визначення вимог до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, їхніх завдань, обов’язків та спеціалізації;
створення умов для професійного розвитку працівників та підвищення якості їхньої праці;
нормування праці;
визначення посадових (робочих) завдань та обов’язків працівників, планування їхнього професійного зростання, розроблення посадових
(робочих) інструкцій (за потреби);
організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, у тому числі шляхом неформального навчання та підтвердження результатів неформального навчання;
впливу на формування вимог до продуктивності праці та виробництва продукції (надання послуг);
підбору, укомплектування штату працівниками;
обґрунтування рішень, що ухвалюються за результатами атестації, сертифікації працівників;
тарифікації, категоріювання посад і професій (за потреби);
розроблення стандартів підприємства, організації, установи;
формування систем щодо мотивації та стимулювання персоналу;
групування професійних кваліфікацій, які застосовуються на підприємстві, в організації, установі, за рівнями НРК чи відповідної галузевої
рамки кваліфікацій;
встановлення єдиних вимог до змісту та якості професійної діяльності, узгодження назв професій (професійних назв робіт, посад), упорядкування видів трудової діяльності.
II. Структура та зміст професійного стандарту
1. Структурування змісту професійного стандарту базується на компетентнісному підході, який передбачає формування вимог до знань,
умінь і навичок працівника, що забезпечують якісне виконання основних трудових функцій у відповідній сфері професійної діяльності.
Структурними елементами професійного стандарту є трудові функції, професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових
дій), загальні компетентності, предмети та засоби праці, вимоги до знань, умінь і навичок працівника тощо.
Загальні компетентності, які є важливими для соціально-трудових відносин особи в різних сферах та для її особистісного розвитку, у
структурі професійного стандарту виділяються окремо.
Цей підхід зорієнтований на безпосереднє використання професійних стандартів під час розроблення освітніх програм/стандартів і навчальних модулів (наприклад, одна трудова функція — одна освітня програма (один модуль), під час атестації та сертифікації персоналу,
оцінювання та присвоєння професійних кваліфікацій, коли встановлюється рівень компетентності (здатності) особи виконувати одну трудову
функцію чи їх набір.
2. Результати дослідження трудових функцій оформлюються у вигляді проекту професійного стандарту, який повинен мати такі складові частини:
1) загальні відомості професійного стандарту:
основна мета професійної діяльності;
назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»);
назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»);
назва професії (професійної назви роботи) та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»);
узагальнена назва професії (за потреби);
професійна кваліфікація (зазначається професійна кваліфікація чи професійна кваліфікація за розрядом (класом, категорією, групою) або
назва професійної кваліфікації);
вимоги до державної сертифікації (за потреби);
назви типових посад (за потреби);
місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації);
умови праці (за потреби);
засоби захисту (за потреби);
умови допуску до роботи за професією (за потреби);
документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК;
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2) навчання та професійний розвиток (за потреби):
первинна професійна підготовка (назва кваліфікації);
перепідготовка (назва кваліфікації);
підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації);
підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації);
спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації);
3) нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність;
4) загальні компетентності;
5) перелік трудових функцій (умовні позначення трудових функцій);
6) опис трудових функцій (трудові функції; предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, продукти, інструмент (за потреби); професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій), знання, уміння та навички);
7) дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту:
розробник професійного стандарту;
суб’єкт перевірки професійного стандарту;
дата затвердження професійного стандарту;
дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів;
рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту.
III. Порядок розроблення проекту професійного стандарту
1. Розроблення проекту професійного стандарту відбувається за етапами розроблення та затвердження професійних стандартів, визначеними Порядком розроблення та затвердження професійних стандартів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня
2017 р. № 373 (далі — Порядок), а саме:
1) прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту, подання та реєстрація заявки на його розроблення.
Для прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту його розробник вивчає фактичний стан та перспективи застосування виду трудової (професійної) діяльності, доцільність розроблення професійного стандарту.
Для цього розробник збирає наявну та доступну інформацію за Переліком питань для вивчення фактичного стану та перспектив застосування виду трудової (професійної) діяльності (далі — Перелік питань) згідно з додатком 1 до цієї Методики.
Цю інформацію може бути використано під час ухвалення рішення щодо розроблення професійного стандарту та заповнення структури
проекту професійного стандарту.
На цьому підготовчому етапі розробник визначається щодо розроблення проектів професійних стандартів за окремою професією чи групою близьких за змістом, характером і складністю професій, назви яких, як правило, збігаються із назвами повних кваліфікацій до них.
Після прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту його розробник подає суб’єкту перевірки заявку на розроблення професійного стандарту за формою, наведеною у додатку до Порядку;
2) формування робочої групи та підготовка проекту професійного стандарту.
Після надходження повідомлення про реєстрацію заявки на розроблення проекту професійного стандарту розробник утворює робочу
групу, до складу якої відповідно до Порядку включаються представники роботодавців, їхніх організацій та об’єднань, профспілок, їхніх організацій та об’єднань. До складу групи також можуть входити (за згодою) інші фахівці у сфері економічної діяльності, для якої розробляється
професійний стандарт. Також залучаються експерти, фахівці виробничо-технологічного спрямування (керівники, майстри, бригадири, технологи, начальники відділів (цехів) та інших структурних підрозділів тощо), фахівці у сфері управління персоналом, експерти відповідного професійного спрямування (за згодою).
Перед початком роботи робочої групи розробник може організовувати для її членів навчання щодо структури, порядку та принципів функціонального аналізу трудових дій/функцій, підходів до описування загальних відомостей та інших складових професійного стандарту, інструментарію для функціонального аналізу (анкет для опитування, форм і таблиць для одержання необхідної інформації) тощо.
Перед початком функціонального аналізу трудових функцій робоча група аналізує, узагальнює та вносить до структури проекту професійного стандарту інформацію, у тому числі зібрану за Переліком питань.
На першому етапі функціонального аналізу робоча група збирає інформацію щодо:
трудових функцій, які виконують працівники за певним видом професійної діяльності чи за професією/професійною назвою роботи. Слід
відбирати лише ті трудові функції, які виконують працівники саме в цій сфері професійної діяльності чи за професією, а не посадові/робочі
завдання та обов’язки, які мають суттєві відмінності на різних підприємствах;
технології виробництва, переліку предметів та засобів праці, обладнання, устаткування, продуктів, матеріалів та інструментів праці, що
застосовуються в певному виді професійної діяльності чи безпосередньо за професією;
положень чинних галузевих регламентів, нормативних документів, які визначають вимоги до змісту та якості професійної діяльності;
загальних компетентностей (соціальних, комунікативних, особистісних, етичних, екологічних тощо);
професійних компетентностей (специфічних для певної професійної сфери, пов’язаних із спеціальними знаннями у цій сфері);
вимог, які висуваються до знань, умінь, навичок та інших компетентностей працівників;
вимог до працівників певного виду професійної діяльності чи професії щодо рівня кваліфікації, медичних протипоказань для роботи, досвіду роботи, рівня освіти, наявності сертифікатів щодо присвоєння професійних кваліфікацій, визнаних кваліфікаційним центром, суб’єктом
освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом, додаткових вимог до виконання трудових функцій тощо.
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На другому етапі функціонального аналізу робоча група формує перелік трудових функцій та трудових дій/операцій, що входять до них, з
використанням інформації, отриманої на першому етапі цього аналізу.
Для цього члени робочої групи шляхом голосування групують трудові дії/операції за подібністю, складністю, взаємозв’язком у трудові
функції.
Є такі способи групування трудових функцій:
лінійний (проведення підготовчих дій до технологічного процесу приготування страв, кулінарних виробів та напоїв, проведення технологічного процесу приготування страв, кулінарних виробів і напоїв тощо);
циклічний (організація робочого місця, дотримання вимог технологічного процесу);
за методами й процесами, що використовуються;
за характером дій та їхнім результатом;
за характеристикою продукції та визначенням якості готової продукції.
Вибір способу групування залежить від виду професійної діяльності. Рішення щодо вибору способу групування приймається більшістю
голосів членів робочої групи.
Після проведеної роботи назви трудових функцій разом із трудовими діями/операціями, що їх формують, вносяться до переліку трудових
функцій і трудових дій/операцій, що входять до них, за формою, наведеною у таблиці 1.
Таблиця 1
Перелік трудових функцій і трудових дій/операцій, що входять до них
№ з/п
1.

Трудові функції

Трудові дії/операції

2.

3.

...

На третьому етапі функціонального аналізу робоча група проводить експертне опитування серед експертів певної сфери професійної
діяльності щодо оцінювання частоти застосування та важливості кожної трудової функції з метою можливого доповнення цього переліку.
Оцінювання трудових функцій проводиться за шкалою згідно з таблицею 2.
Таблиця 2
Шкала оцінювання трудових функцій
Частота використання
Ніколи
Орієнтовно раз на місяць або рідше
Орієнтовно раз на тиждень
Щоденно або майже щоденно

не дуже важлива
0
1
2
3

Важливість трудової функції
важлива
0
4
5
6

дуже важлива
0
7
8
9

Результати оцінювання трудових функцій експерти зазначають у таблиці 3.
Опитування експертів проводиться за допомогою анкети № 1. Зразки анкет № 1 та № 2 наведено у додатку 2 до цієї Методики.
Результати оцінювання трудових функцій
№ з/п

Трудові функції

Трудові дії/операції

Таблиця 3

Оцінка значущості трудової функції (бал за шкалою
оцінювання трудових функцій)

1.

2.
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3.

...
Після опитування за кожною трудовою функцією члени робочої групи розраховують середній бал як середнє арифметичне за всіма оцінками експертів.
Наприклад, якщо три експерти оцінили трудову функцію відповідно 4, 5 та 6 балами, то середнє арифметичне становитиме 5 балів (4 + 5+
+ 6 = 15 : 3). Усі трудові функції, оцінені 0 – 2 балами, вважаються для проекту професійного стандарту несуттєвими та не включаються до
нього. У складних виробничих процесах несуттєвими можуть бути трудові функції, що мають 3, 4 чи 5 балів. «Прохідний» бал шкали члени
робочої групи визначають шляхом голосування.
На четвертому етапі функціонального аналізу робоча група формує остаточний варіант переліку трудових функцій шляхом їх послідовного розміщення. Після цього для кожної трудової функції формується перелік предметів і засобів праці, необхідних для виконання трудових
функцій (таблиця 4).
Для робітничих професій (за потреби) перелік предметів і засобів праці (обладнання, устаткування, продукти, матеріали та інструмент),
необхідних для виконання трудових функцій, може бути деталізовано (таблиця 5).
Для цієї роботи використовується інформація, отримана на першому етапі функціонального аналізу. Результати цієї роботи зазначаються
у таблиці 4 або таблиці 5 відповідно.
Таблиця 4
Перелік предметів і засобів праці, необхідних для виконання трудових функцій
№ з/п
1.
2.
3.
...

Трудові функції

Необхідні предмети праці

Необхідні засоби праці

Перелік предметів і засобів праці (обладнання, устаткування, продукти, матеріали та інструмент),
необхідних для виконання трудових функцій
№ з/п

Трудові функції

Необхідне обладнання,
устаткування

Необхідні продукти,
матеріали

Таблиця 5

Необхідний інструмент

1.
2.
3.
...
Під час проведення експертного опитування щодо переліку предметів і засобів праці, необхідних для виконання трудових функцій, робоча
група використовує анкету № 2. За потреби перелік предметів і засобів праці, необхідний для виконання трудових функцій, деталізується
шляхом визначення необхідного обладнання, устаткування, продуктів, матеріалів та інструменту.
На п’ятому етапі функціонального аналізу робоча група визначає професійні компетентності, знання, уміння та навички за кожною компетентністю, необхідні для виконання відповідної трудової функції.
Члени робочої групи під час визначення професійних компетентностей для трудових функцій використовують такі критерії:
назва має бути чіткою, стислою, неповторюваною та зрозумілою. Назва професійної компетентності може відповідати назві трудової дії,
також кілька трудових дій можуть об’єднуватися в одну компетентність. Одним із критеріїв подібності трудових дій є близькість значень середніх балів, отриманих за оцінюванням експертів;
назва професійної компетентності починається із стверджувальних дієслів (здатен розробляти, готувати, захищати, знімати, проводити тощо);
професійна компетентність (за трудовою дією або групою трудових дій) має бути зрозумілою, зокрема у разі її використання надалі під час
розроблення освітньої програми/стандарту, навчального модуля та стандарту оцінювання результатів навчання. Визначаються лише ті професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій), за якими можна оцінювати здобувачів професійних кваліфікацій (наприклад, компетентності «керувати підлеглими», «надавати консультації клієнтам», «взаємодіяти з партнерами» не варто застосовувати через їхню
неконкретність і складність (неможливість) розробити критерії (нормативи) оцінювання або через відсутність результатів навчання за ними);
для визначення та формування професійних компетентностей у професійному стандарті використовуються матеріали, отримані на першому етапі функціонального аналізу.
Після цього для кожної трудової функції робоча група визначає перелік професійних компетентностей (за трудовою дією або групою
трудових дій), необхідних для виконання трудових функцій, і зазначає їх у таблиці 6.
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Перелік професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій), необхідних
для виконання трудових функцій
№ з/п
1.

Трудові функції

Таблиця 6

Професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій)

2.

3.

...

Перелік професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій), необхідних для виконання трудових функцій, разом з
переліком предметів і засобів праці, необхідних для виконання трудових функцій, робоча група надає для проведення експертного опитування.
Для цього робоча група використовує анкету № 2.
Після визначення професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій), предметів і засобів праці робоча група формує загальні компетентності (соціальні, комунікативні, особистісні, екологічні, етичні тощо).
Загальні компетентності (наприклад, володіти професійною термінологією; діяти в нестандартних ситуаціях; працювати в команді; дотримуватися професійної етики; запобігати конфліктним ситуаціям тощо) виділяються окремою складовою частиною у структурі проекту
професійного стандарту.
Після цього робоча група визначає знання, уміння та навички, необхідні для виконання відповідної трудової функції.
Перелік знань, умінь і навичок визначається таким способом:
шляхом використання в цій роботі матеріалів, отриманих на першому етапі функціонального аналізу, та зазначенням їх у таблиці 7;
за допомогою анкетування експертів, які залучалися до попередніх опитувань (анкета № 2).
Експерти можуть погодити/спростувати чи доповнити інформацію, підготовлену робочою групою.
Таблиця 7
Перелік знань, умінь і навичок за певною компетентністю, необхідних для виконання відповідної трудової функції
№ з/п

Трудові функції

Професійні компетентності (за трудовою
дією або групою трудових дій)

Необхідні знання

Необхідні уміння
та навички

1.
2.
3.
...
Після узагальнення результатів експертного опитування робоча група більшістю голосів затверджує остаточну редакцію переліку знань,
умінь та навичок за певною компетентністю, необхідних для виконання відповідної трудової функції, та розпочинає роботу з розроблення
проекту професійного стандарту;
3) громадське обговорення, перевірка та затвердження професійного стандарту.
Громадське обговорення проекту професійного стандарту, перевірка щодо дотримання вимог Порядку під час підготовки проекту професійного
стандарту і відповідності зазначеного проекту цій Методиці та затвердження професійного стандарту здійснюються відповідно до положень Порядку.
2. Приклади оформлення професійних стандартів наведено в додатках 3 та 4 до цієї Методики.
3. Зразок оформлення та наповнення професійного стандарту наведено у додатку 5 до цієї Методики.
Генеральний директор
Директорату розвитку ринку праці та зайнятості
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Додаток 1
до Методики розроблення професійних стандартів
(підпункт 1 пункту 1 розділу III)
Перелік питань для вивчення фактичного стану та перспектив застосування виду трудової (професійної) діяльності
1. Розробникам професійного стандарту перед поданням суб’єкту перевірки заявки на розроблення професійного стандарту рекомендується:
вивчити фактичний стан та перспективи застосування відповідного виду трудової (професійної) діяльності, для якої передбачається розроблення професійного стандарту;
зібрати загальну та додаткову інформацію про професію (професійні назви роботи, посади), доцільність розроблення професійного
стандарту, ризики та переваги від запровадження певного професійного стандарту у практичній діяльності;
вивчити іншу інформацію, необхідну для наповнення структури проекту професійного стандарту.
2. Перелік питань для вивчення фактичного стану та перспектив застосування виду трудової (професійної) діяльності:
1) розмір і профіль професійного сегмента ринку праці, географічне розташування профільних підприємств.
Ця інформація важлива, зокрема, для визначення бази дослідження (вивчення думок провідних фахівців та профільних працівників), проведення соціологічних опитувань (інтерв’ювання).
Вивчається інформація щодо чисельності працівників, зайнятих у певній сфері трудової (професійної) діяльності, відповідного попиту та
пропозиції на ринку праці. Дані беруться із статистичної інформації Державної служби статистики; реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; форм звітності державної служби зайнятості; матеріалів організацій
роботодавців та їхніх об’єднань, організацій профспілок та їхніх об’єднань тощо;
2) тенденції розвитку відповідного професійного сегмента ринку праці.
Виявляються шляхом аналізу перспективних і стратегічних планів розвитку певного виду трудової (професійної) діяльності, рівня відповідності сучасним технологічним вимогам, тенденцій на світових ринках сировини, енергоносіїв, продуктивності праці та собівартості продукції (послуг), що виготовляється, на підприємствах відповідного виду економічної діяльності тощо;
3) можливі напрями кар’єрного зростання за відповідною професією (видом професійної діяльності).
Вивчається інформація, надана підрозділом або фахівцем з питань професійного розвитку працівників відповідних підприємств, установ,
організацій, професійними асоціаціями, організаціями роботодавців та їхніх об’єднань, організаціями профспілок та їхніх об’єднань, відповідно
до їхнього розвитку підприємств відповідного виду економічної діяльності, впровадження новітніх технологій, технічного переоснащення тощо;
4) перелік закладів освіти та перелік наявних освітніх кваліфікацій.
Вивчається інформація щодо закладів освіти та надання ними освітніх послуг та переліку наявних кваліфікацій. Інформація отримується
у центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, державних органах, яким підпорядковані заклади освіти, Єдиній державній електронній базі з питань освіти, у профільних закладах освіти тощо;
5) стандарти, положення та інші нормативно-технічні документи підприємств, установ, організацій, які регламентують відповідний вид
економічної діяльності.
Вивчаються нормативно-технічні документи підприємства, а також міжнародні акти, які регулюють відповідну професійну діяльність (наприклад, лікарів, моряків, пілотів тощо). Формується перелік нормативних матеріалів, які будуть використані під час формування професійних
стандартів;
6) умови зайнятості, оплата праці, надбавки, рівень соціального захисту працівників відповідного професійного спрямування.
Дані беруться із галузевої угоди, колективних договорів підприємств, установ, організацій щодо розміру заробітної плати працівників відповідних професій (професійних назв робіт, посад) і змісту положень соціального захисту працівників. Ця інформація необхідна для аналізу
та визначення перспектив розвитку певного виду професійної діяльності;
7) сукупність чинників зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я та працездатність людини у процесі роботи.
Вивчається інформація щодо умов праці, виробничого середовища, професійних ризиків для здоров’я працівників, засобів індивідуального захисту, віднесення робіт до категорії із шкідливими і важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги та компенсацію за
роботу тощо. Ця інформація вибирається із матеріалів атестації робочих місць за умовами праці підприємства, установи, організації.
Відбираються чинники виробничого середовища, які формують важкість і шкідливість умов праці на робочому місці, становлять ризики
для здоров’я зайнятих осіб. Також наводяться показники професійної захворюваності, перелік пільг і компенсацій, які надаються.
Додаток 2
до Методики розроблення професійних стандартів
(підпункт 2 пункту 1 розділу III)
Анкети для опитування досвідчених працівників у певній сфері професійної діяльності
1. Анкета № 1 «Визначення трудових функцій»

Шановний колего!
Вас визначено досвідченим працівником за видом економічної діяльності __________________________, видом професійної діяльності
_____________________________________, професією __________________.
Вам запропоновано орієнтовний (попередній, базовий) перелік трудових функцій, сформований членами робочої групи, для означеного
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виду професійної діяльності (професії). Будь ласка, додайте до Переліку трудових функцій і трудових дій/операцій, що входять до них, зазначеного у таблиці 1, трудові функції, які, на Вашу думку, важливі та обов’язково необхідні.
За допомогою «Шкали оцінювання трудових функцій» (таблиця 2) оцініть кожну трудову функцію за частотою її використання та важливістю. Результати оцінювання трудових функцій зазначте в таблиці 3.
Таблиця 1
Перелік трудових функцій і трудових дій/операцій, що входять до них
№ з/п
1.

Трудові функції

Трудові дії/операції

2.

3.

...

Таблиця 2

Шкала оцінювання трудових функцій

Частота використання
Ніколи
Орієнтовно раз на місяць або рідше
Орієнтовно раз на тиждень
Щоденно або майже щоденно

Важливість трудової функції
не дуже важлива
важлива
дуже важлива
0
0
0
1
4
7
2
5
8
3
6
9
Результати оцінювання трудових функцій

№ з/п

Трудові функції

Трудові дії/операції

Таблиця 3

Оцінка значущості трудової функції
(бал за шкалою оцінювання трудових функцій)

1.

2.
3.

...
Дякуємо за роботу та професіоналізм!
2. Анкета № 2 «Визначення предметів і засобів праці, професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій), знань,
умінь і навичок, необхідних для виконання трудових функцій»
Шановний колего!
За результатами експертного опитування за анкетою № 1 «Визначення трудових функцій», у якому Ви брали участь, робоча група сформувала перелік трудових функцій.
Просимо Вас як експерта ознайомитися із запропонованою робочою групою інформацією щодо предметів і засобів праці, необхідних для
виконання кожної з визначених трудових функцій, висловити пропозиції та зауваження (таблиці 1 або 2). Зверніть увагу на те, що для робітничих
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професій предмети та засоби праці може бути деталізовано. За потреби деталізації предметів і засобів праці зазначаються обладнання, устаткування, продукти, матеріали та інструмент, необхідні для виконання трудових функцій.
Для деталізації переліку предметів і засобів праці рекомендується використовувати таблицю 1.
Таблиця 1
Перелік предметів і засобів праці (обладнання, устаткування, продукти, матеріали та інструмент),
необхідних для виконання трудових функцій
№ з/п

Трудові функції

Необхідне обладнання,
устаткування

Необхідні продукти,
матеріали

Необхідний інструмент

1.
2.
3.
...
Таблиця 2

Перелік предметів і засобів праці, необхідних для виконання трудових функцій
№ з/п
1.
2.
3.
...

Трудові функції

Необхідні предмети праці

Необхідні засоби праці

Так само опрацюйте інформацію щодо професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій), необхідних для виконання трудових функцій (таблиця 3). Зазначте вимоги до компетентності працівника за кожною трудовою функцією певної професії, необхідні для її успішного виконання.
Таблиця 3
Перелік професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій), необхідних для виконання трудових функцій
№ з/п
1.

Трудові функції

Професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій)

2.

3.

...

Зазначте необхідні для виконання кожної з визначених трудових функцій знання, уміння та навички (таблиця 4).
Перелік знань, умінь і навичок за певною компетентністю, необхідних для виконання відповідної трудової функції
№ з/п

Трудові функції

Професійні компетентності (за
трудовою дією або групою трудових
дій)

Необхідні
знання

Таблиця 4

Необхідні уміння та
навички

1.
2.
3.
...
Дякуємо за роботу та професіоналізм!
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Як нормувати працю кадровиків
Нерідко від кадровиків доводиться чути про недбале ставлення керівництва до
питань нормування їхньої праці. Це пов’язано і з нерівною чисельністю персоналу протягом року, і з неналежними умовами праці та робочого місця, невідповідності розміру заробітної плати з обсягом робіт тощо. На таких прикладах
простежується тенденція ставлення до нормування праці, яка насправді не лише
демотивує персонал кадрових служб, а й перешкоджає підприємству провадити
сучасну кадрову політику, що відбивається на багатьох показниках діяльності,
зокрема на прибутковості.

Фактори, що впливають
на чисельність працівників

На практиці кадровики досить часто стикаються з великим та/або нерівномірним навантаженням, яке обумовлюється недостатньою
кількістю кадрових працівників чи небажанням
керівництва враховувати певні фактори, внаслідок яких (приміром, залежно від сезону) обсяг
роботи з кадрового діловодства то збільшується,
то зменшується. Ось декілька прикладів того,
що вони говорять:
— «У нашій кадровій службі працює шість осіб,
персонал підприємства між ними розподілено нерівномірно — не за кількістю, а за відділами.
В управлінні, що я веду, раніше було 160 осіб, а
тепер — 210. Зверталася до керівництва щодо
підвищення заробітної плати у зв’язку зі збільшенням обсягу роботи, але вони вважають, що
раз я закінчую роботу вчасно, то виходить навантаження нормальне» (менеджер з персоналу).
— «Як визначається чисельність кадровиків?
Та ніяк! Усе залежить від сезону. Узимку чисельність працівників невелика — «споглядаємо стелю», а влітку, коли людей удвічі більше, — зашиваємося» (начальник відділу кадрів).
— «У нашій кімнаті упритул розміщуються
три працівники, от начальник і відмовляється
приймати четвертого: каже — посадити нікуди…» (інспектор з кадрів).
Насправді ж основою для встановлення обґрунтованої трудомісткості виконуваних робіт і
потрібної чисельності працівників, визначення
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ступеня зайнятості й інтенсивності праці кожного працівника є норми праці. Згідно з положеннями ст. 85 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) нормами праці є норми
виробітку, часу, обслуговування, чисельності,
які встановлюються для працівників відповідно
до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці. Норми праці підлягають обов’язковій заміні новими в міру проведення атестації і раціоналізації робочих місць,
впровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, які забезпечують
зростання продуктивності праці.
Застосування тих чи інших видів норм праці
визначається ступенем стабільності, повторюваності, а також тривалістю нормованих робіт
(операцій, комплексів операцій, процедур) у
часі. Так, у діяльності кадрових служб норми
часу встановлюються на роботи з комплектування й обліку кадрів, серед них на окремі операції (як-от, «оформлення документів при
прийнятті на роботу працівників»), на комплекс операцій («оформлення й облік трудових
книжок працівників»), на ті або інші процедури («складання технічної звітності й довідок
щодо обліку особового складу»). На роботи з
діловодного обслуговування (експедиторські,
канцелярські, архівні тощо) доцільно встановлювати типові норми часу або використовувати вітчизняний досвід нормування трудових
процесів аналогічних категорій і груп працівників. Під час виконання табельних робіт,
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приміром, перевірка наявності працівників на
робочих місцях, складання рапортів щодо особового складу працівників, облік використання робочого часу тощо, а також використанні
традиційних систем обліку (пропускний за
картками, обхідний) рекомендується встановлювати норми обслуговування. Зауважимо, що
станом на 1 січня 2018 року в Україні залишилася чи не єдина установа, в стінах якої можна
замовити виконання робіт з визначення нормативів праці для підприємства — це Науководослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України.

Приклади розрахунків

Відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2003 р. № 341, нормативна чисельність працівників відділу кадрів
визначається за картою 16 згідно з величинами
факторів-аргументів. Якщо величини факторіваргументів конкретного підприємства відрізняються від наведених у нормативній карті, то
розрахунок чисельності виконується за формулою, наведеною в карті 16, а саме:
Н = 0,047  Рз0,58  N0,09
Застосування даних карти 16 (листи 1, 2 і 3)
для розрахунків з урахуванням кадрових особливостей конкретних організацій ми розглянемо докладніше (див. Зразок 1).

Типові завдання,
які вирішуються
із застосуванням карти 16

Завдання 1. Розрахувати нормативну чисельність працівників кадрової служби на підприємстві із чисельністю працівників 1000 осіб,
14 структурними підрозділами, питомою вагою
робіт, що виконуються на ПК — 14%, питомою
вагою чисельності військовозобов’язаних у загальній чисельності працівників — 16%, інтенсивністю руху кадрів — 23%.
Загальна нормативна чисельність (Нз) працівників, зайнятих добором, розстановкою, під34

вищенням кваліфікації (перепідготовкою) та
обліком кадрів, визначається за формулою (1):
Нз = Н  Кк  Кв  Кі
Визначається нормативна чисельність працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та
обліком кадрів (Н), за картою 16, лист 1:
при Рз = 1000 осіб та N = 14 од. знаходимо
Н = 3,4 осіб.
Визначається поправковий коефіцієнт (Кк),
який враховує питому вагу робіт, що виконуються
на ПК (у карті — ПЕОМ). За умови, що на ПК виконується 14% робіт, К = 1,05 (карта 16, лист 3).
Визначається поправковий коефіцієнт (Кв),
який враховує обсяг робіт, пов’язаних із
військовозобов’язаними на підприємстві. За
умови, що питома вага чисельності військовозобов’язаних у загальній чисельності працівників становить 16%, Кв = 0,95 (карта 16, лист 3).
Визначається поправковий коефіцієнт (Кі),
який враховує інтенсивність руху кадрів. За
умови, що питома вага чисельності прийнятих
(звільнених) громадян у загальній чисельності
працівників на підприємстві становить 23%,
(Кі) = 1,05 (карта 16, лист 3).
Підставивши отримані дані у формулу (1), визначимо, що загальна нормативна чисельність
працівників кадрової служби становитиме:
Нз = 3,4  1,05  0,95  1,05 = 3,56 осіб.
Результат: у кадровій службі підприємства
має бути 4 штатні одиниці.
Примітка: дані карти 16, лист 2 розглядаються
у випадку загальної чисельності працівників на
підприємстві — понад 10 500 осіб.
Завдання 2. Розрахувати нормативну чисельність працівників відділу кадрів вищого навчального закладу із чисельністю працівників,
Рс = 913 осіб, кількістю структурних підрозділів,
N = 39 од., кількістю студентів, Ро = 10 500 осіб,
питомою вагою робіт, що виконуються на ПК
(у карті — ПЕОМ) — 25%, інтенсивністю руху
кадрів — 19%. Робота з обліку військовозобов’язаних у відділі кадрів не проводиться.
Загальна нормативна чисельність (Нз) працівників відділу кадрів визначається за формулою (2):
Нз = Н  Кк  Кв  Кі
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок 1
Карта 16 лист 1
Карта
Лист
Листів

НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ ДОБОРОМ, РОЗСТАНОВКОЮ,
ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ (ПЕРЕПІДГОТОВКОЮ) ТА ОБЛІКОМ КАДРІВ

16
1
3

Кількість структурних підрозділів на підприємстві N, од., до
Загальна чисельність
працівників на підприємстві
(організації) Рз, осіб., до

5

50

0,5

0,6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

75

0,7

0,7

0,8

—

—

—

—

—

—

—

—

100

0,8

0,8

0,9

—

—

—

—

—

—

—

—

200

1,2

1,2

1,3

—

—

—

—

—

—

—

—

300

1,5

1,6

1,7

1,7

—

—

—

—

—

—

—

400

1,8

1,9

2,0

2,1

—

—

—

—

—

—

—

500

2,0

2,1

2,3

2,3

2,4

—

—

—

—

—

—

600

2,2

2,4

2,5

2,6

2,7

—

—

—

—

—

—

700

2,4

2,6

2,8

2,9

2,9

3,0

—

—

—

—

—

800

2,6

2,8

3,0

3,1

3,2

3,2

—

—

—

—

—

900

2,8

3,0

3,2

3,3

3,4

3,5

3,5

—

—

—

—

1000

3,0

3,2

3,4

3,5

3,6

3,7

3,7

—

—

—

—

1500

3,8

4,0

4,3

4,4

4,6

4,6

4,7

4,8

—

—

—

2000

4,5

4,8

5,1

5,2

5,4

5,5

5,6

5,7

—

—

—

2500

5,1

5,4

5,8

6,0

6,1

6,2

6,4

6,5

6,7

—

—

3000

5,6

6,0

6,4

6,6

6,8

6,9

7,1

7,2

7,4

—

—

3500

6,2

6,6

7,0

7,3

7,4

7,6

7,7

7,9

8,1

8,2

—

4000

6,7

7,1

7,6

7,8

8,0

8,2

8,3

8,6

8,7

8,9

—

4500

7,1

7,6

8,1

8,4

8,6

8,8

8,9

9,2

9,4

9,5

9,6

5000

7,6

8,1

8,6

8,9

9,2

9,3

9,5

9,7

9,9

10,1

10,2

5500

8,0

8,5

9,1

9,4

9,7

9,9

10,0

10,3

10,5

10,7

10,8

6000

8,4

9,0

9,6

9,9

10,2

10,4

10,6

10,8

11,1

11,2

11,4

6500

8,8

9,4

10,0

10,4

10,7

10,9

11,1

11,3

11,6

11,8

11,9

7000

10

20

30

40

50

60

80

100

120

140

Нормативна чисельність працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням
кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів на підприємстві Н, осіб.

—

9,8

10,5

10,8

11,1

11,4

11,5

11,8

12,1

12,3

12,5

7500

—

10,2

10,9

11,3

11,6

11,8

12,0

12,3

12,6

12,8

13,0

8000

—

10,6

11,3

11,7

12,0

12,3

12,5

12,8

13,1

13,3

13,5

8500

—

—

11,7

12,1

12,5

12,7

12,9

13,3

13,5

13,7

13,9

9000

—

—

12,1

12,5

12,9

13,1

13,4

13,7

14,0

14,2

14,4

9500

—

—

12,5

12,9

13,3

13,6

13,8

14,1

14,4

14,7

14,9

10 000

—

—

12,9

13,3

13,7

14,0

14,2

14,6

14,9

15,1

15,3

10 500

—

—

13,2

13,7

14,1

14,4

14,6

15,0

15,3

15,5

15,8
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Карта 16 лист 2
Карта
Лист
Листів
Кількість структурних підрозділів на підприємстві N, од., до

16
2
3

НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ ДОБОРОМ, РОЗСТАНОВКОЮ,
ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ (ПЕРЕПІДГОТОВКОЮ) ТА ОБЛІКОМ КАДРІВ
Загальна чисельність
працівників на підприємстві
(організації) Рз, осіб., до

5

11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
17 500
18 000
18 500
19 000
19 500
20 000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

10

20

30

40

50

60

80

100

120

140

Нормативна чисельність працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням
кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів на підприємстві Н, осіб.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14,1
14,5
14,8
15,2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14,5
14,8
15,2
15,6
15,9
16,3
16,6
17,0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14,8
15,1
15,5
15,9
16,3
16,6
17,0
17,3
17,7
18,0
18,3
18,7
—
—
—
—
—
—
—

15,0
15,4
15,8
16,2
16,5
16,9
17,3
17,6
18,0
18,3
18,6
19,0
19,3
19,6
20,0
20,3
—
—
—

15,4
15,8
16,2
16,6
17,0
17,3
17,7
18,1
18,4
18,8
19,1
19,5
19,8
20,2
20,5
20,8
21,1
21,5
21,8

15,7
16,1
16,5
16,9
17,3
17,7
18,1
18,4
18,8
19,2
19,5
19,9
20,2
20,6
20,9
21,2
21,6
21,9
22,2

16,0
16,4
16,8
17,2
17,6
18,0
18,4
18,7
19,1
19,5
19,8
20,2
20,6
20,9
21,2
21,6
21.9
22,3
22,6

16,2
16,6
17,0
17,4
17,8
18,2
18,6
19,0
19,4
19,8
20,1
20,5
20,8
21,2
21,5
21,9
22,2
22,6
22,9

Карта 16 лист 3
Карта
16
Лист
3
Листів
3
Поправкові коефіцієнти, що враховують змінені умови роботи працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням
кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів
1. Поправковий коефіцієнт Кк, який враховує питому вагу робіт, що виконуються на ПЕОМ
Питома вага робіт, що виконуються на
20
30
> 30
ПЕОМ, %, до
Поправковий коефіцієнт Кк
1,05
1,00
0,95
2. Поправковий коефіцієнт Кв, який враховує обсяг робіт, пов’язаних із військовозобов’язаними на підприємстві (організації)
Питома вага чисельності
робота не
15
25
35
> 35
військовозобов’язаних у загальній
проводиться
чисельності працівників, %, до
Поправковий коефіцієнт Кв
0,9
0,95
1,00
1,05
1,10
3. Поправковий коефіцієнт Кі, який враховує інтенсивність руху кадрів
Питома вага чисельності прийнятих
20
35
> 35
(звільнених) громадян у загальній чисельності
працюючих на підприємстві, %, до
Поправковий коефіцієнт Кі
1,00
1,05
1,10
НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ ДОБОРОМ, РОЗСТАНОВКОЮ,
ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ (ПЕРЕПІДГОТОВКОЮ) ТА ОБЛІКОМ КАДРІВ
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Для подальшого використання спочатку розраховується загальна чисельність працівників у
навчальному закладі (Рз) за формулою:
Рз = Рс + Ро  К = 913 + 10 500  0,25 = 3538 осіб.
Визначається нормативна чисельність працівників відділу кадрів ВНЗ (Н), за картою 16, лист 1:
при Рз = 3538 осіб та N = 39 од., маємо Н =
= 8,0 осіб.
Далі визначається поправковий коефіцієнт
(Кк), який враховує питому вагу робіт, що виконуються на ПК. За умови, що на ПК виконується
25%, (Кк) = 1,0 (карта 16, лист 3).
На наступному етапі визначається поправковий коефіцієнт (Кв), який враховує обсяг робіт,
пов’язаних із військовозобов’язаними на підприємстві. За умови, що робота з обліку військовозобов’язаних підрозділом кадрів не проводиться, Кв = 0,9 (карта 16, лист 3).
Визначається поправковий коефіцієнт (Кі),
який враховує інтенсивність руху кадрів. За умови, що питома вага чисельності прийнятих
(звільнених) громадян у загальній чисельності
працівників на підприємстві становить 19%,
Кі = 1,0 (карта 16, лист 3).
Отже, підставивши отримані дані у формулу (2),
визначимо, що загальна нормативна чисельність працівників відділу кадрів ВНЗ становить:
Нз = 8,0  1,0  0,9  1,0 = 7,2 осіб.
Результат: у кадровій службі ВНЗ має бути
7 штатних одиниць.
Таким чином, в узагальненому вигляді алгоритм розрахунку нормативної чисельності працівників кадрових підрозділів виконується у такій послідовності:
— визначаються показники факторів, що
впливають на чисельність працівників,
— визначаються показники поправкових коефіцієнтів, що застосовуються в разі розрахунку
загальної нормативної чисельності;
— розраховується загальна нормативна чисельність працівників.

Фотографія робочого часу
як спосіб спостереження
за використанням робочого часу

Розглянемо докладніше можливості й результати застосування такого способу спостережень
№ 6 (162), 15 березня 2018

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

за використанням робочого часу кадровиків, як
фотографія робочого часу.
При проведенні фотографій робочого часу
вивчаються витрати праці й втрати робочого
часу способом аналізу й вимірювання усіх без
винятку категорій витрат робочого часу і втрат
у порядку їх фактичної послідовності. Всі зміни
в перебігу виконання трудових функцій виконавцем треба зазначати у Спостережному аркуші й аналізувати при подальшій обробці результатів. Обробка результатів спостережень
починається з обчислення тривалості витрат
часу за кожною категорією витрат вирахуванням з показань поточного часу його значення за
попереднім елементом роботи (або перерви в
роботі). Потім витрати часу на виконання окремих елементів (відповідно до прийнятої індексації) поєднуються. Результати спостережень
оформлюються у Спостережному аркуші (див.
Зразок 2).

Аналіз резерву економії часу
в роботі табельника

Після обробки отриманих даних за категоріями витрат часу ухвалюється рішення залежно від
мети дослідження, наприклад, проаналізувати
резерви економії робочого часу.
Так, за даними наведеного вище у Зразку 2
Спостережного аркуша, час на підготовчо-заключні роботи становить 25 хв, час на обслуговування робочого місця — 45 хв, оперативний
час — 340 хв, час відпочинку вкупі з особистими
потребами — 45 хв, непродуктивні витрати часу —
25 хв.
Таким чином, фактичний баланс робочого
часу становить 25 + 45 + 45 = 115 хв, а оперативний час — 70,8 % змінного фонду (480 хв).
Час на підготовчо-заключні роботи, час на обслуговування робочого місця, час відпочинку
вкупі з особистими потребами не може сукупно
перевищувати 5% від оперативного часу (у нашому випадку цей нормативний показник становить 17 хв).
Це означає, що резерв економії часу в роботі
табельника становить 115 – 17 = 98 хв.
Отже, за рахунок ліквідації втрат робочого
часу та непродуктивних витрат часу (25 хв +
37
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Зразок 2

Спостережний аркуш № 1
фотографії робочого дня
ТОВ «КотигорошкоТрансАвто»
(назва підприємства, організації, установи)

Виконавець: Демченко Л. О.
табельник
(професія, посада)

3 роки

(стаж роботи на посаді, за професією)

№
з/п

Вид роботи або елемент операції

1
1.
2.

2
Підготовка робочого місця
Отримання завдання.
Оформлення заяв на видачу перепусток

3.
4.

Реєстрація порушень трудової дисципліни
Складання довідки щодо плинності кадрів
(підрозділ до 50 осіб при кількості звільнених
за рік до 25 осіб)
Відхід з робочого місця
Обідня перерва
Розмова
Перевірка табелів факт. робочого часу
(100 осіб)
Відхід з робочого місця
Перевірка табелів (25 осіб)
Звіт про видачу та повернення перепусток
Закінчення роботи

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дата спостереження

10.01.2018 р.

Початок спостереження 8 год. 00 хв.
Кінець спостереження 17 год. 00 хв.
Тривалість
8 год. 00 хв.
Поточний час
Тривалість,
хв.
початок
закінчення
3
4
5
8:00
8:25
25
8:25
8:50
25
8:50
9:45
55

Індекс категорії
витрат часу*
6
Обс
ПЗ
ОЧ

9:45
10:40

10:40
11:20

55
40

ОЧ
ОЧ

11:20
12:00
13:00
13:25

12:00
13:00
13:25
15:25

40

ВОП

25
120

ВН
ОЧ

15:25
15:30
16:00
16:40

15:30
16:00
16:40
17:00

5
30
40
20

ВОП
ОЧ
ОЧ
Обс

*Примітка: Індекс категорії витрат часу — умовне позначення певної категорії витрат робочого часу виконавця робіт (функцій):
Обс — час на обслуговування робочого місця;
ПЗ — час на підготовчо-заключні роботи (витрати часу на видачу та отримання завдань, інструктаж тощо);
ОЧ — оперативний час (затрати часу на виконання основних функцій, процедур, операцій згідно з посадовою інструкцією);
ВОП — час відпочинку вкупі з особистими потребами.
ВН — непродуктивні витрати часу (витрати з вини працівника, адміністрації тощо)

+ 98 хв = 123 хв), оперативний час складатиме
340 + 123 = 423 хв, або 88% змінного фонду часу.
Зауважимо, що визначаючи обсяги і строки
проведення фотографій робочого часу, слід
брати до уваги нерівномірність завантаження
працівника тими або іншими посадовими
обов’язками на усіх стадіях їх виконання протягом того або іншого періоду часу (тижня, місяця, кварталу, року). Ураховувати ці фактори рекомендується залежно від посади й обов’язків
працівника, трудова діяльність якого підлягає
дослідженню. Зазвичай варто проводити спо38

стереження на початку, в середині й наприкінці
місяця: по два-три робочих дні протягом кількох
місяців або кварталів.

Застосування
хронометражних спостережень

Можна також застосовувати комбінований
метод дослідження, що сполучає хронометраж
із фотографією робочого часу, тобто є фотохронометражем. Він рекомендується для вивчення витрат робочого часу на виконання
нестабільних за змістом і тривалістю робіт
№ 6 (162), 15 березня 2018
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Практичне значення має розуміння принципової розбіжності між нормами витрат праці й
нормативами праці.
Нормативи праці встановлюються щодо типізованих або середніх варіантів організації кадрової роботи на підприємстві. Вибирають ці
умови на основі виявлення більш раціональних
типових варіантів, що забезпечують досягнення максимальних результатів кадрової роботи
при оптимальних витратах праці її виконавців.
Нормативи праці багаторазово використовуються для розрахунку норм часу, обслуговування, чисельності, інших норм трудових
витрат і діють значно триваліший час без перегляду. Це пов’язано з тим, що зміна організаційних та інших умов за сукупністю робіт (функцій),
для яких вони проектуються як регламентовані
(заздалегідь установлені величини), відбувається в більш тривалий період часу, ніж на конкретних робочих місцях працівників кадрової
служби підприємства.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

реклама

(функцій), а також при нерівномірній зайнятості працівників протягом робочого дня. Крім
того, доцільно проводити хронометраж (фотохронометраж дня) задля планування раціонального трудового процесу за змістом і часом
виконання тих або інших робіт (операцій, процедур).
Хронометражні спостереження доцільно застосовувати для вивчення й виміру витрат
часу циклічно й багаторазово повторюваних
операцій, що їх виконують технічні виконавці,
скажімо, під час прийняття й обробки вхідної і
вихідної кореспонденції, видачі й прийняття
документів, зняття копій з документів тощо.
Фіксування спостережень може здійснюватись у формі, наведеній у Спостережному аркуші, у якій послідовно реєструються функції в
міру їх виконання й витрати робочого часу. При
цьому враховуються усі роботи, серед них непередбачувані заздалегідь, а також невластиві
кваліфікаційній характеристиці посади цього
працівника. Аналіз результатів спостереження
допоможе керівникові більш раціонально спланувати структуру зайнятості працівника протягом робочого дня.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
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Бюджет витрат на персонал

Кадрові служби відповідають за найважливіший ресурс будь-якого підприємства — персонал, з яким пов’язана істотна частка витрат і від якого певною
мірою залежить динаміка вартості бізнесу. Однією з ключових компетенцій
менеджерів і керівників HR-служби чи відділу кадрів є активна участь в системі
бюджетного управління, зокрема планування та контроль витрат на персонал.
Дізнайтеся, як же скласти бюджет витрат на персонал, аби кожна з його складових була достатньо аргументована для керівництва підприємства.

Види бюджету

Бюджетування — це процес узгодженого планування роботи та управління діяльністю підрозділів за допомогою кошторисів і економічних показників. Це також метод розподілу
ресурсів на основі систематичної обробки даних, що дозволяє спочатку спланувати, а потім
оцінити внесок кожного з підрозділів в загальні
досягнення і прибуток всього підприємства.
Статтею бюджету називають його складову
частину, за якою здійснюється планування і облік господарських операцій одного типу.
Бюджетування можна вважати одним з показників рівня організації бізнесу. Його успіх залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. Щоб правильно скласти бюджет служби
персоналу необхідно чітко уявляти значення
HR-служби, і її місце в загальній системі бюджетування підприємства. Дуже важливо при формуванні фінансового плану вибрати правильний вид бюджету. Їх всього два: гнучкий і
статичний. Якщо витрати служби постійні,
застосовується статичний вид бюджету. Даний
підхід може бути обґрунтований бажанням
підприємства знизити потреби в аналітичних
звітах. Якщо вірогідні значні зміни у діяльності
підприємства — доцільно використовувати
гнучкий бюджет.
Також на вибір виду бюджету впливає ситуація з готівковими коштами на підприємстві.
Жорсткий бюджет підвищує контроль витрат
готівки, але не дає можливості економити або
погасити нестачу коштів. У свою чергу, гнучкий
бюджет дозволяє уникнути подібних труднощів,
40

але в цьому випадку потрібно враховувати необхідність додаткових аналітичних звітів і більш
складний процес прогнозування обсягу готівки.
Отже, статистичний бюджет дає можливість
на високому рівні контролювати витрати, але
може призвести до значних розбіжностей плану
від факту за статтями зі змінними витратами.
Гнучкий бюджет, навпаки, не дає високого рівня контролю, але дозволяє відображати ситуацію, що склалася більш конкретно. Ідеальним
буде використання кращих якостей обох систем
для прогнозування окремих статей відділу.
Тому, як і при формуванні генерального плану підприємства, використовують карти і схеми
всіх бізнес-процесів та втілюють їх у кошторисі
грошових доходів і витрат.
Бюджет служби персоналу формується на
основі загальних принципів бюджетування і повинен включати статті витрат. Їх служба персоналу планує самостійно, вона ж несе відповідальність за їх обґрунтованість.
При бюджетуванні витрат роботодавців на
персонал необхідно:
— визначити завдання такого бюджетування;
— провести аналіз витрат організації на весь
персонал і на одного працівника, а також продуктивності праці шляхом розробки системи показників;
— визначити обмеження по витратах на персонал підприємства;
— визначити напрями оптимізації витрат на
персонал;
— розробити і здійснити конкретні заходи
щодо оптимізації витрат на персонал.
№ 6 (162), 15 березня 2018
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Бюджетування витрат підприємства на персонал базується на використанні двох концепцій формування системи показників для аналізу
цих витрат і продуктивності праці:
1) на концепції планування витрат на персонал;
2) на концепції орієнтованих на результат витрат на персонал.
Суть концепції планування витрат на персонал полягає у тому, що на підприємстві доцільно планувати всі витрати, пов’язані з трудовою діяльністю його працівників (як правило, у
формі бюджету в складі зведеного бюджету підприємства), налагодивши систематичний облік
і контроль цих витрат.
Концепція орієнтованих на результат витрат на персонал ґрунтується на встановленні
певних співвідношень у вигляді системи показників між витратами на персонал і результатами, необхідними для успіху підприємства.
Як бачимо, в основі цієї концепції лежать вибір системи показників і методика їх обчислення, яка повинна базуватися на теорії систем,
теорії прийняття рішень, концепції впливу витрат на приріст прибутку і сформульованої вище
концепції планування витрат на персонал.

Що впливає на витрати

Бюджетування витрат на персонал неможливе без урахування впливу зовнішніх і внутрішніх
факторів.
До зовнішніх факторів можуть бути віднесені:
— відсоток інфляції;
— зміна державних регламентуючих документів (зміна розмірів внесків на соціальне
страхування, податкових правил, періодичний
перегляд розміру пенсій, підвищення мінімального розміру оплати праці і т. д.);
— зміна тарифних угод (збільшення тривалості відпусток, скорочення робочого часу та
інше);
— зміна природоохоронних нормативних вимог, введення керівних вказівок по знешкодженню відходів тощо.
Іншими словами, при бюджетуванні витрат
на персонал має враховуватися все те, з чим під№ 6 (162), 15 березня 2018
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приємству, в якості зовнішніх факторів, що
впливають на зміст персоналу, належить зіткнутися в наступному році. При цьому результатом
формування витрат є видача максимально точного прогнозу з тим, аби підприємство могло
завчасно вжити заходів щодо калькуляції витрат
на утримання персоналу і в значній мірі виключити невраховані додаткові фінансові навантаження.
Внутрішні чинники, що впливають на розмір
витрат на персонал, також повинні бути враховані при бюджетуванні витрат на персонал. Це
перш за все облік стратегії розвитку підприємства, планування чисельності і структури кадрів, що забезпечують її реалізацію, а також
планування витрат на утримання персоналу підприємства. Планування чисельності та структури персоналу і витрат на його утримання
взаємопов’язані процеси. Планування чисельності та структури персоналу завжди відбувається з урахуванням витрат на нього. Результати планування витрат на утримання персоналу можуть безпосередньо впливати на чисельність штату.
До внутрішніх факторів впливу щодо витрат
на персонал можна віднести планові та позапланові завдання окремих підрозділів, що здійснюють інші види діяльності на підприємстві.
Зокрема, зміни в організаційній структурі і
структурі виробництва необхідно перевіряти з
точки зору їхнього впливу на витрати по утриманню персоналу. Разом з тим, бюджети різних
підрозділів повинні враховувати необхідність
витрат на персонал.

Етапи складання бюджету

Процес бюджетування витрат на персонал передбачає наступні етапи:
 Перший етап: визначення статей витрат
на персонал.
Служба персоналу розробляє частину бюджету витрат на персонал, що включає статті
витрат щодо яких керівникові цієї служби делеговані повноваження. Як правило, ними є:
• Стаття «Кадрове діловодство».
Для нормального ведення кадрового документообігу потрібні спеціальні комп’ютерні
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програми, до того ж вони потребують періодичного оновлювання. Дуже дієвим способом переконати в необхідності закупівлі автоматизованої системи управління підприємством може
стати надання списку нормативних документів,
які повинні бути на підприємстві, і можливих
штрафних санкцій у разі їх відсутності, а також
результатів погодинного розрахунку часу на ведення паперової бази вручну.
• Стаття «Підбір персоналу».
Витрати за цією статтею залежать від того,
яким чином на підприємстві здійснюється підбір персоналу: власними силами або через
кадрові агентства. У першому випадку основні
витрати припадають на оплату розміщення
оголошень про вакансії в ЗМІ та використання
електронних ресурсів з підбору співробітників,
у другому випадку — на оплату послуг кадрових агентств. У зв’язку з цим основними факторами, що впливають на витрати, будуть ринкові розцінки за послуги і курсова різниця при
користуванні послугами іноземних компанійпровайдерів, а також кількість вакансій, що відкриваються у новому році.
Слід зазначити, що на вартість закриття вакансії значний вплив також надає категорія персоналу, який підбирають, оскільки витрати на
підбір кандидатів на керівні посади перевищують витрати на підбір персоналу інших категорій. Це може привести до того, що менша
кількість вакансій у новому році обійдеться підприємству дорожче, ніж більша кількість закритих вакансій по факту минулого року. У такому
випадку доцільно наочно уявити структуру витрат по вакансіях, що закриваються.
• Стаття «Навчання і підвищення кваліфікації персоналу».
Витрати за цією статтею, як і витрати на підбір співробітників, залежать від того, в якій формі проводиться навчання персоналу: внутрішніми силами підприємства або за допомогою
зовнішніх провайдерів.
Внутрішнє навчання передбачає вкладення
коштів в покупку або оренду обладнання, матеріалів, приміщення для тренінгу, а також витрати на відрядження співробітників. Ці витрати,
як правило, відносяться до локального бюджету
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на персонал, що відбиває витрати самого HRпідрозділу, а також до бюджетів тих підрозділів,
співробітники яких будуть відряджені на навчання. Далі такі витрати консолідуються в
складі адміністративно-господарських витрат і
витрат на відрядження та відносяться до компетенції відповідних підрозділів підприємства,
хоча як виняток можуть залишитися у зоні відповідальності HR-підрозділу (у разі, якщо необхідний більш жорсткий контроль над витрачанням коштів).
Зовнішнє навчання передбачає залучення
сторонніх провайдерів навчальних заходів і супроводжується витратами на оплату їх послуг та
витрати на відрядження для працівників, яким
необхідно дістатися до місця навчання з інших
регіонів.
Відповідно, основними факторами, що впливають на суму планованих витрат, будуть ринкові розцінки на навчальні заходи, покупку або
оренду приміщень, матеріалів і устаткування,
вартість квитків і проживання в готелі, курсова
різниця, а також кількість годин навчання. Причому ринкові розцінки на навчання також краще розраховувати, виходячи з вартості однієї
години занять.
• Стаття «Передплата періодичних видань».
Варто створювати бібліотеку періодики, літератури з менеджменту та спеціалізованих (профільних для підприємства) видань. На стіл керівника підприємства повинно потрапляти
тільки дуже обмежене коло видань, важливих
для повсякденної роботи. Оскільки стаття витрат невелика, доцільно закладати загальну
суму, в межах якої HR-служба зможе діяти на
свій розсуд. Для невеликого підприємства (з чисельністю співробітників 100 – 200 чоловік)
може бути достатнім, наприклад, закупівлі двох
книг на місяць і річної передплати на 2 – 3 періодичні видання. Звісно, для великого підприємства доведеться замовляти більшу кількість примірників.
• Стаття «Корпоративні заходи».
Перше, на що треба звернути увагу: витрати
на проведення корпоративних заходів повинні
бути заплановані не в тому місяці, коли свято
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відбудеться, а на кілька місяців раніше. Наприклад, витрати на святкування Нового року можуть бути розподілені так: 70% — в жовтні,
30% — в грудні. Варто оцінити, чи змінилася
сума в порівнянні з минулими роками. Якщо
сума різко зменшилася або збільшилася, вимагайте обґрунтування.
• Стаття «Інші витрати».
Сьогодні більшість керівників бореться зі
статтею «Інші витрати». Якщо вона все ж виявиться в бюджеті, її розмір не повинен перевищувати 3% від сукупних витрат на персонал (а при
наявності зафіксованих в документах регламентів і процедур більше і не знадобиться).
 Другий етап: Розробка форматів кадрового планування.
Для прогнозування витрат зручно спиратися
на конкретні плани. Такі плани можуть мати
різні формати, і кожен фахівець з персоналу
розробляє свої, зручні для нього в плануванні
форми.
Існує чотири найбільш поширених методик
калькулювання витрат на програми, пов’язані з
персоналом:
— річні витрати;
— витрати у відсотках до заробітної плати;
— витрати у гривнях на одну годину робочого
часу.
• Річні витрати. Метод розрахунку річних
витрат дозволяє отримати загальну суму річних
витрат по кожній статті витрат. Підприємство
повинне розробити бухгалтерські процедури,
що дозволяють розраховувати подібні витрати.
Постійне вдосконалення комп’ютерних програм
бухобліку допомагає точному обліку цих витрат.
Даний метод особливо корисний при складанні
бюджетів та відображення загальних витрат
програм надання вигод.
• Витрати у відсотках до заробітної плати.
Розрахунок процентної частки витрат вимагає
визначення всього того, що підприємство включає у витрати на оплату виконаної роботи. Деякі
фірми враховують тільки прямі витрати часу і
розглядають премії як частину витрат на надання вигод.
Після такої ідентифікації та оцінки всіх витрат залишається тільки знайти вартість кожно№ 6 (162), 15 березня 2018
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го компонента окремо і суму всіх компонентів у
вигляді процентної частки до розміру заробітної
плати.
• Витрати у гривнях на годину робочого часу.
Цей показник також виявляється різним на різних підприємствах, оскільки багато з них користується власними визначеннями години робочого часу. На одних кількість годин робочого
часу визначається множенням числа робочих
днів у році на тривалість робочого дня (260  8
годин = 2080 годин); в інших же — воно відповідає загальній кількості годин, відпрацьованих
за рік. У другому випадку витрати в гривнях на
годину робочого часу можна розрахувати шляхом ділення загальних витрат на загальне число
годин, відпрацьованих за рік. Даний метод особливо цінний для підприємств, яким необхідно
вести переговори з профспілками про зарплату,
тривалості робочого тижня, виплати та Планування майбутніх витрат має здійснюватися на
основі аналізу минулорічного бюджету витрат
на персонал. Дуже часто реалії ринку і справжні
потреби підприємства коригують плановані витрати, що відображаються в бюджеті витрат на
персонал. Складаючи бюджет на наступний фінансовий рік, необхідно порівняти фактичні
дані по витратах за минулий рік і тими сумами,
які були заплановані. Відносна різниця між запланованими та фактичними витратами перерахована з урахуванням економічної ефективності допоможе зрозуміти, де підприємством
допущена перевитрата при бюджетуванні витрат на персонал. Такий аналіз допоможе визначити ефективність витрат, стане базою для
прийняття обґрунтованих рішень, допоможе
виділити пріоритетні напрямки роботи з персоналом і знайти більш грамотні рішення у галузі
оптимізації планованих витрат.
 Третій етап: збір інформації від керівників.
На цьому етапі керівники підрозділів і топменеджери заповнюють формати кадрового
планування, після чого здають їх до служби персоналу. Зазвичай на це йде 7 – 10 днів. При отриманні даних планів важливо уточнювати, під які
завдання керівники набирають персонал, чого
можна чекати від співробітників, які пройшли
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той чи інший курс навчання, як це все відіб’ється
на підвищенні продуктивності праці в цілому по
підприємству.
 Четвертий етап: зведення проектів форматів кадрового планування.
Зведення інформації від лінійних керівників
і топ-менеджерів — трудомісткий процес у технології розробки бюджету витрат на персонал.
Часто бачення керівників середньої та вищої
ланок не збігаються. Наприклад, при плануванні чисельності персоналу на рік керівники підрозділів прагнуть підвищити ефективність праці за рахунок залучення додаткової робочої
сили. Топ-менеджери при плануванні найчастіше припускають підвищити ефективність праці
у співробітників іншими шляхами, не надто
збіль-шуючи при цьому чисельність персоналу.
У такій ситуації доводиться проводити ряд погоджень стратегічних задач і шляхів їх досягнення.
 П’ятий етап: розробка бюджету витрат
на персонал.
Після зведення всіх форматів запланованих
витрат, враховуючи часовий чинник, вид оплати (готівковий, безготівковий), служба персоналу заносить витрати по закріплених статтях у
спеціальну форму-таблицю, у якій зазначається
найменування витрат за передбаченими статтями, розбивка по місяцях із зазначенням суми і
виду оплат тощо. Загалом подібна таблиця складається у довільній формі.
 Шостий етап. Захист бюджету витрат на
персонал перед керівництвом.
Процес захисту власного бюджету для менеджера з персоналу — це один з основних етапів
у бюджетуванні. Склавши навіть бездоганний
бюджет, слід бути готовим до того, що його слід
правильно подати начальству, аби затвердити
заявлені витрати з мінімальними втратами. Аргументуючи описані в документі витрати, використовуйте заявлену стратегію розвитку підприємства і показники результатів за минулий
рік. Генеральні директори, а тим більше власники підприємств, найкраще розуміють мову цифр.
Проведіть паралель між необхідними фінансовими показниками на наступний рік і HRстратегією підприємства та продемонструйте,
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як заявлені в бюджеті витрати сприяють досягненню поставлених цілей.
Після затвердження генеральним директором спільного бюджету підприємства у служби
персоналу з’являються закріплені статті витрат
на персонал. З цього моменту менеджер з персоналу може приймати рішення в межах свого
бюджету і нести відповідальність за його виконання.
 Сьомий етап. Реалізація та контролінг.
Контролінг — це продовження планування,
він супроводжує процес реалізації планів. Завдання контролінгу — шляхом підготовки і надання необхідної управлінської інформації
орієнтувати керівництво на прийняття рішень
і необхідні дії. Контролінг передбачає достатню,
оперативну і надійну інформацію про виконання
бюджету підприємства в частині як доходів, так і
витрат, аналіз виявлених відхилень від запланованих показників. Він здійснюється за допомогою зіставлення планових показників з фактичними протягом усього фінансового року і після
його завершення. Критерієм оцінки досягнутих
значень показників є дані прийнятого бюджету.
Оперативний контролінг здійснюється на
основі щомісячних планів доходів і витрат, які
розробляються на основі затвердженого бюджету підприємства на рік з конкретизацією основних статей.
У щомісячному плані доходів і витрат уточнюються як дохідна, так і видаткова частини,
виходячи з інформації, що надійшла від підрозділів підприємства на останнє число, і встановлюється баланс цих частин. Методика його формування аналогічна методиці формування
бюджету. Затвердження плану походів і витрат
служить підставою для здійснення платежів і
зобов’язань для всіх служб підприємства. Протягом місяця відстежується виконання планових завдань (лімітів) за статтями доходів і витрат з розрахунком відхилень. При невиконанні
дохідної частини бюджету особлива увага приділяється черговості витрат: своєчасного внесення платежів до бюджету, у позабюджетні фонди,
погашення банківських позичок і відсотків по
них, оплату енергозабезпечення, виплати заробітної плати.
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що при розробці річного бюджету плануються
виробничі потужності, потреба в персоналі
тощо. Тобто ті значущі фактори, які не можуть
бути переглянуті або змінені протягом місяця.
Тому суворе виконання, як правило, краще
сприятиме ефективності використання бюджету підприємства.
Як показує практика, фінансування діяльності служби персоналу в достатньому обсязі домогтися складно, але реально. Для цього необхідно чітко і грамотно обґрунтувати структуру
бюджету і його окремих статей, а також розмір
передбачуваних витрат.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

реклама

 Восьмий етап. Коригування.
Бюджет, як і будь-який проект, повинен коригуватися. Найчастіше коригуються статті, що
стосуються навчання. Як показує практика,
вони можуть складати до 40% витрат. Коригуванню підлягають також витрати на підбір персоналу. Частина з них, наприклад, пов’язана з
сезонною міграцією працівників.
Необхідність в коригуванні може виникнути і
при появі додаткових замовлень від покупців,
які дозволять поліпшити фінансові показники
підприємства і ефективніше використовувати
виробничі потужності.
Проте, якщо внесення коригувань в щомісячний бюджет підприємства не становить серйозної проблеми, коригування річного бюджету, як
правило, негативно позначається на фінансовому становищі підприємства. Це пов’язано з тим,
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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.

Працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням через п’ять днів
після того, як її написав (відповідно, у заяві поряд з його підписом стоїть дата,
яка не відповідає дню її фактичного подання). З якої ж дати ми маємо обчислювати 14 днів, які він ще має відпрацювати, враховуючи, що бажаний день звільнення у заяві не вказаний?
З дня, наступного за днем фактичної подачі заяви.
Якщо в заяві працівника про його звільнення
за власним бажанням не зазначено дня, з якого
він просить його звільнити, таким днем автоматично вважається той, що настає через два тижні
після подання заяви про звільнення. Це обумовлюється ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), згідно з якою працівник
має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про
це роботодавця письмово за два тижні. І зазначений строк обчислюється не з дати, яка вказана
у самій заяві, а з дати фактичного попередження
роботодавця — тобто з дня, коли ця заява опиниться у самого роботодавця чи посадової особи,
яка є його уповноваженим представником (керівника підприємства, його заступника, безпосереднього начальника працівника тощо).
Підтвердженням того, що попередження було
здійснено, та дати, з якої обчислюється двотижневий строк попередження, як правило, є факт
накладення на заяві працівника про звільнення
резолюції відповідною посадовою особою із зазначенням дати. Якщо ж працівник подає заяву
про звільнення за власним бажанням безпосередньо до відділу кадрів підприємства, то датою,
з якої розпочинається відлік строку попередження, є дата прийняття такої заяви відповід-

ним працівником відділу кадрів. Також можливим варіантом попередження про звільнення за
власним бажанням є надсилання працівником
відповідної заяви рекомендованим поштовим
відправленням з повідомленням про вручення —
за таких обставин датою, з якої буде вестися відлік строку попередження, буде дата вручення,
що вказується у повідомленні про вручення.
Зверніть увагу, що згідно з правилами обчислення строків, передбачених КЗпП, строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня (ч. 4 ст. 2411 КЗпП). Оскільки
ж багато кадровиків або не розуміють цю норму,
або забувають про неї у випадках звільнення за
власним бажанням (адже якщо враховувати
день подання заяви працівником, то фактично
строк попередження складатиме на день більше —
не 14 днів, а 15), то простіше фактично відраховувати два тижні (14 днів) строку попередження
з дня, наступного за днем подачі відповідної
заяви (саме таке правило обчислення передбачено у ч. 5 ст. 2411 КЗпП для строків, які визначаються днями). Так, якби працівник подав заяву про звільнення 15 березня 2018 р., то строк
попередження закінчився би 29 березня 2018 р..
У випадку, коли закінчення строку попередження припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається
найближчий робочий день.

Чи потрібно буде звільняти працівника, в якого закінчується термін дії контракту,
якщо наступного дня з ним планується укладення нового контракту?
Так, потрібно.
Згідно з ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), контракт — це особли46

ва форма трудового договору, в якому строк
його дії, права, обов’язки та відповідальність
сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріаль№ 6 (162), 15 березня 2018
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ного забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть встановлюватись угодою
сторін.
Таким чином, контракт завжди є строковим
трудовим договором, а тому якщо роботодавець
та працівник мають намір і далі співпрацювати,
то потрібно або продовжити строк дії контракту
(уклавши до нього додаткову угоду), або укласти новий контракт (зазвичай, другий варіант
обирають у разі, якщо в умовах контракту відбуваються суттєві зміни).
Зверніть увагу, що на відміну від випадку
продовження дії контракту (коли, відповідно,
він залишається чинним і трудові відносини
тривають), у разі укладення нового контракту разом із закінченням строку дії попереднього контракту припиняються і трудові

відносини між роботодавцем і працівником.
Це означає, що необхідно провести процедуру
звільнення — видати наказ (розпорядження)
про припинення трудового договору (контракту), внести запис до трудової книжки працівника про звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП, провести
з ним остаточний розрахунок.
Приймається працівник на роботу за новим
контрактом також за звичайною схемою (підписання контракту та видання наказу про прийняття на роботу), але пам’ятайте, що він вважатиметься новоприйнятим працівником — зокрема,
слід знову буде подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу до Державної фіскальної служби, на нього розповсюджуватимуться норми трудового законодавства щодо
права на щорічну відпустку повної тривалості
у перший рік роботи тощо.

Яким чином документально оформити відсутність працівника на роботі
у зв’язку з проходженням ним навчальних військових зборів?
Шляхом видання наказу про увільнення від
роботи на період проходження таких зборів.
Насамперед нагадаємо, що на працівників,
призваних на навчальні військові збори, поширюються державні соціальні гарантії щодо
збереження місця роботи (посади) і середньої заробітної плати — на весь період проведення таких військових зборів, включаючи
час проїзду до місця їх проведення і назад
(ст. 119 Кодексу законів про працю України та
ч. 11 ст. 29 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня
1992 р. № 2232-XII, далі — Закон № 2232).
Відповідно до ч. 9 ст. 29 Закону № 2232 керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності,
на вимогу військових комісаріатів забезпечують
своєчасне прибуття військовозобов’язаних до
визначених пунктів збору (звісно, «своєчасним
прибуттям» вважається строк, зазначений у повістці районного (міського) військового комісаріату на прибуття для призову на збори). Для
підприємства це означає, що, по-перше, слід
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вчасно оформити наказ про увільнення відповідного працівника від роботи, а, по-друге — виплатити йому в останній робочий день перед
від’їздом на збори зарплату за відпрацьований
час та середню зарплату за перші півмісяця зборів (зрозуміло, що у разі, якщо збори тривають,
приміром, два тижні, то середній заробіток слід
виплачувати за весь час зборів).
Підставою для видання наказу про увільнення працівника від роботи на період проходження зборів буде надана працівником повістка
районного (міського) військкомату. Не забудьте
вказати у наказі, що на весь період проходження
військових навчальних зборів за працівником
зберігається його місце роботи та середня заробітна плата (див. Зразок) й ознайомити працівника з цим наказом під підпис.
У табелі обліку робочого часу відсутність працівника на роботі в період проходження зборів
позначається або буквеним кодом «ІН» — інший
невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських
обов’язків, допризовна підготовка, військові
47
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Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА»
13.03.2018 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 53-п

Про увільнення від роботи
у зв’язку з призовом
на навчальні військові збори
Петренка М. І.
Відповідно до ст. 119 КЗпП України та ч. 11 ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу»,
НАКАЗУЮ:
1. ПЕТРЕНКА Миколу Івановича, менеджера із збуту, увільнити від роботи на період проходження навчальних військових зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і
назад, з 14 березня 2018 р. по 30 березня 2018 р., зі збереженням на цей строк місця роботи,
посади та середнього заробітку.
2. Головному бухгалтеру Гавриленко Г. М. провести нарахування та виплату Петренку М. І.
заробітної плати за відпрацьований час та середньої зарплати за період зборів, включаючи
час проїзду до місця їх проведення і назад, відповідно до чинного законодавства.
Підстава: повістка Дніпровського районного військового комісаріату м. Києва від
12.03.2018 р..
Директор

Сидорчук

А. М. Сидорчук

З наказом ознайомлений:
13.03.2018 р.

Петренко

М. І. Петренко

збори, донорські, відгул і т. ін.), або цифровим
кодом «22».
Також пам’ятайте, що згідно з п. 8 Інструкції
про умови виплати грошового забезпечення та
заохочення військовозобов’язаних та резервістів,
грошової виплати резервістам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 12 березня
2007 р. № 80, особам, призваним на збори, виплачується заробітна плата за відпрацьований
час до дня припинення роботи у зв’язку з
від’їздом на збори, а також середня зарплата
за перші півмісяця зборів (за решту часу перебування на зборах виплата заробітної плати провадиться у звичайні строки, установлені на підприємстві, де працює військовозобов’язаний).
Таким чином, виплату зарплати за відпрацьований час до дня вибуття на збори та виплату
середнього заробітку за перші півмісяця зборів
слід провести в останній робочий день перед вибуттям працівника на збори, а надалі виплачу48

вати середній заробіток у строки виплати зарплати, що встановлені на підприємстві (середній
заробіток призваним на збори працівникам обчислюється відповідно до Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 — тобто виходячи з виплат за
останні два календарні місяці роботи, що передують призову на збори).
Також нагадаємо, що після повернення на роботу працівник повинен подати роботодавцю
оформлений належним чином та засвідчений
військовою частиною військовий квиток, оскільки він є документом, який підтверджує проходження працівником навчальних військових
зборів (зазначені в ньому дати початку та закінчення військових зборів підтверджуватимуть період, протягом якого на працівника поширюються
державні соціальні гарантії щодо збереження
місця роботи та середнього заробітку).
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Схожі слова: вживаємо правильно
Багато запитань виникає щодо схожих за формою або за значенням слів. Часто
ми плутаємо такі слова як «блуза» і «блузка», «затрати» і «витрати», «дебіт» і
«дебет», «крига» і «лід» тощо… Здається, особливої різниці немає, але правильне слововживання свідчить про мовну культуру людини, яка є невід’ємною
частиною її інтелектуального рівня. Неправильно вживаючи слова, людина
може цілком змінити сенс сказаного або написаного, а серед освічених людей
вона виглядатиме невігласом. Ми зібрали найпоширеніші ускладнення та
пояснили відмінності у слововживанні.
Як правильно блуза чи блузка? Витрати чи
затрати? Дебіт чи дебет? Експонент чи експонат? Енний чи енський? Адже всі ці слова є у
словнику. У яких випадках доречне кожне з них?
Чи правильно називати предмет жіночого
одягу до пояса блуза замість блузки? На перший
погляд здається, що це абсолютні синоніми. Виявляється ні, бо блуза — це верхній вільний робочий одяг, а блузка — легкий короткий жіночий одяг (до пояса). Тому, замінюючи одне
слово іншим, ми змінюємо і сенс сказаного.
Трапляється, мовці хибно вважають іменники затрати і витрати синонімами, адже затрати — це матеріальні цінності, енергія, сила
праця і подібне, використані на щось, а витрати — кошти, гроші, витрачені на щось. Зауважте, що у слові витрати наголос падає на перший склад, а не на другий!
Іноді чуємо з вуст деяких бухгалтерів: дебіт
замість дебет, однак вони мають послуговуватися дебетом, оскільки це означає лівий бік бухгалтерського рахунка, а дебіт — це кількість
газу або рідини, яка виходить з джерела за одиницю часу (дебіт свердловини — 200 кубічних
метрів за годину).
Експонент та експонат теж мають різні значення: експонент (-а) — це особа чи організація, котрі демонструють експонати, а експонат
(-а) відповідно — предмет, виставлений для
огляду в музеї або на виставці. Тому «наша фірма — постійний експонент на цій виставці».
Енний — кожний, будь-який, певний (про величини): енне число та невизначено великий,
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необмежений: енна кількість, а енський уживається замість назви, що з якихось причин має
бути невідомою: енське місто, енський завод,
в енському напрямі. Як бачимо, подібні на перший погляд слова, мають зовсім різне значення.
Особовий чи особистий?
Дуже часто плутають слова особовий і особистий: особистий склад військової частини (треба: особовий), особові речі учня інтернату
(треба: особисті). Тобто особовий — це прикметник від іменника «особа», а особистий —
той, що властивий особі, належить їй; стосується
будь-кого. А як правильно сказати — особиста
чи особова справа, особисті чи особові рахунки? Кожне з них треба вживати в певному контексті. Особиста справа — це справа, яка стосується певної особи, зумовлюється її власним
бажанням і діями: «Мати вважала, що одруження сина — його особиста справа». Особова
справа — це документ про об’єктивні дані людини, який зберігається в установі; папка, в якій
лежать документи кожного працівника: «У нового начальника відділу кадрів всі особові справи
були у зразковому порядку».
Особовий рахунок — це рахунок певної особи
в ощадному банку та картка, в якій відбито рух
грошей (надходження і видача); у бухгалтерії
домоуправління — картка квартиронаймача, в
якій роблять записи про нарахування плати за
квартиру й комунальні послуги. Особисті
рахунки — взаємини, що склалися між певними
особами.
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Крига чи лід?
Обидва слова є нормативними та вживаються
в мові. Але в кожного з них є нюанси значення.
Восени річки вкриваються кригою. А лід використовується для того, щоб охолодити напій. Лід
використовується і як науковий термін, тобто
материковий або сухий лід. Іноді ці поняття є
синонімами. Тобто можна сказати як на річці
тане лід, так і на річці тане крига.
Чому ми використовуємо кальку з російської «лунатизм», якщо українською не
Луна, а Місяць?
Лунатизм — це лише розмовна форма, до того
ж помилкова. Є чудова суто українська назва такого явища — сновида. А власне явище має наукову назву — сомнамбулізм. У розмовній мові
можна просто сказати: він ходить уві сні. Взагалі, не всі поняття мають точні відповідники в
кожній мові, тож, перекладаючи, варто намагатися якомога точніше відобразити значення слова, іноді навіть вдаючись до перефразування.
Лейпцигський або лейпцізький університет?
У разі творення прикметників за допомогою
суфікса -ськ(ий) від географічних назв і назв народів, основа яких закінчується на приголосний,
відбуваються такі фонетичні зміни: г, ж, з (дз) +
-ськ(ий) -зьк(ий) [-дзьк(ий)]: Лейпциг — лейпцизький, Буг — бузький, Виборг — виборзький,
Волга — волзький, Гаага — гаазький, Гамбург —
гамбурзький, Люксембург — люксембурзький,
Острог — острозький, Прага — празький, Рига —
ризький, Страсбург — страсбурзький; Воронеж — воронезький (пор. назву українського
селища — Вороніж — воронізький), Запоріжжя — запорізький, Париж — паризький; Абхазія — абхазький, Кавказ — кавказький, француз — французький.
У нормативних актах, як і у бухгалтерській термінології, часто зустрічається поняття «придбавати» і похідне «придбавач».
Чи правильно так казати?
Слово придбавати є у словниках, але воно є
дещо застарілим і в мові майже витіснилося
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словом купувати, яке майже нічим за своїм
значенням не відрізняється від нього, але є
більш сучасним і милозвучним. Похідного ж від
нього придбавач утворювати взагалі не можна.
Тож за можливості варто писати і казати покупець і купувати або набувати.
Додому чи до дому: як правильно?
Додому — це прислівник і пишеться разом.
У реченні є обставиною місця, відповідає на питання куди?: Після роботи Ганна завжди поспішає додому, до своєї хати. Після уроків школярі
бігли додому, щоб переодягнутись. Не всі повернулись з війни додому.
До дому — пишемо окремо, якщо це іменник
з прийменником. За правописом прийменники
завжди пишуться окремо з іншими частинами
мови. Відповідає на питання до чого?: Дуже скоро Аліса підійшла до дому своєї бабусі. Ми підійшли до дому, що стояв на розі двох вулиць.
В’язниця чи тюрма?
Із двох синонімів — в’язниця і тюрма — кращий перший, бо він питомо український. Прикметник від нього — в’язничний.
Брати чи приймати участь?
Брати участь — правильний варіант, коли
йдеться про участь у якихось заходах: Брати
участь у змаганнях можуть діти не молодше
10 років. Слово приймати має зовсім інше значення: приймати гостей, ліки, приймати зі
столу (у значенні прибрати).
Чому кава, але кофеїн?
Слово кава прийшло до нас, як і сам напій,
з арабських країн. У нас воно поступово трансформувалося з кахва у звичну каву. А кофеїн — наукова назва, яка як і сама речовина була винайдена
значно пізніше та має іншу етимологію, від німецького Koffein. Ця різниця помітна не лише в українській мові, але і в більшості слов’янських мов.
Надсилайте свої запитання на
адресу movazapyt@gmail.com і ми
залюбки відповімо на них на сторінках нашої газети.
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Усміхнись!

— Недостатнє терпіння.
— А чому ж вони знову виходять заміж?!
— Недостатня пам’ять.
***
Вчителька запитує хлопчика:
— Вовчику, а чому ти сьогодні розповів на уроці
однокласникам, що твій тато працює у зоопарку? Мені
здавалося, що він менеджер в якійсь торговельній
компанії.
— Та ні, точно в зоопарку. Сам чув, як він говорив:
«Це не робота, а звіринець якийсь! Директор — собака, його секретарка — змія підколодна, бухгалтер —
крокодил, системний адміністратор — баран, начальник відділу збуту — свиня, а начальник служби
безпеки — ще той жеребець!»
***
Раптом з вулиці чути страшенний гуркіт. З вікна
виглядає чоловік, бачить розтрощений автомобіль та
запитує у водія, який ледь підіймається на ноги:
— Що з Вами трапилося?
— Та ось, у провулок хотів заїхати.
— А що ж сталося?!
— Так немає там провулка…
***

Зустрічаються двоє приятелів.
— Привіт, як справи?
— Загалом непогано, ось тільки мене з роботи
звільнили.
— Що ти, а чому?
— Та хто його знає, я там з минулого року не був…
***
Працівник радісно виходить з кабінету начальника
й каже іншому працівникові, який чекає своєї черги:
— Заходь, Сергію, у шефа сьогодні чудовий настрій.
— Чому ти так вирішив?
— На прохання збільшити мені зарплату він так
довго і щиро сміявся!
***
У перший робочий день після відкриття нового офісу до відділу збуту заходить якийсь чоловік. Єдиний
працівник, який там був, вирішив, що це клієнт, одразу
схопив телефонну слухавку і став говорити:
— ... Ні, сьогодні не вийде ... ні, ніяк ... дуже багато
замовлень ... можливо, тижні через зо два... добре ... я
запишу вас у чергу.
Потім кладе слухавку й звертається до чоловіка:
— Вибачте! Стільки клієнтів! Чим можу допомогти?
— Ну досить вже дурня клеїти — телефоніста викликали? Лінію підключати чи й так порозмовляєте?
***
Під час інтерв’ю з мільйонером:
— Розкажіть, будь ласка, як Вам вдалося досягнути
такого успіху й заробити величезні гроші?
— Завдяки дружині.
— О, то вона Вам якось допомагала у бізнесі?
— Та ні, мені просто було цікаво, на якому етапі
вона перестане скаржитися на те, що їй не вистачає
грошей.
— І на якому ж етапі це відбулося?
— Ще не перестала...
***
З розмови з психологом:
— Чому жінки взагалі виходять заміж?
— Недостатній життєвий досвід.
— А чому вони розлучаються?

Добрі поради

Якщо вам нудно на роботі й ви не знаєте чим зайнятися — розкажіть про це своєму керівництву.
Не відкладайте на завтра те, що може бути зроблено сьогодні вашим колегою.
***

І таке бува ...

З оголошень:
«Шукаю роботу, пов’язану з перевезенням вантажів
у тверезому стані».
«Потрібні два працівники, які хочуть працювати, замість двох працівників, які не хотіли працювати».
З доповідних:
«Доводжу до Вашого відома, що бухгалтер скріпив
степлером і скотчем гроші, призначені для видачі зарплати».
«Під час випробувального строку Іванов вирізав на
робочому столі своє прізвище, аби ми не могли його
звільнити».

Відповідь на головоломку з № 5
Ім’я чоловіка

Дмитро

Іван

Олексій

Сергій

Ім’я дружини

Галина

Оксана

Катерина

Марія

тюльпани

лілії

троянди

нарциси

Квіти
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Березень-2018

Важливі дати березня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (8 —
Міжнародний жіночий день)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (7)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 167 годин

Квітень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (8 — Пасха
(Великдень))
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (30)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин
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22 — Всесвітній день водних ресурсів.
23 — Всесвітній метеорологічний день.
25 — День Служби безпеки України (встановлено Указом
Президента України від 22 березня 2001 р. № 193/2001);
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