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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
У наказі про прийняття працівника на
роботу виявили технічну помилку (випадково зазначили минулий рік) — яким
чином до наказу можна внести зміни,
якщо з дня його видання вже минуло
майже півроку?
Один з працівників вже понад рік не
з’являється на роботу й від нього немає жодних звісток — опитали всіх його
родичів та знайомих, зверталися із заявою до поліції, але все марно. Чи можна
його якимось чином визнати безвісно
відсутнім та звільнити?
Незабаром плануємо внести низку змін
до деяких посадових інструкцій — чи
потрібно для цього видавати окремий наказ або ж достатньо просто ознайомити зі
змінами відповідних працівників?
Перебуваючи у щорічній відпустці,
працівник захворів й на період його
хвороби у відпустці також припав один
святковий день. Як тепер обчислити
кількість невикористаних ним днів відпустки, чи потрібно враховувати наявність цього святкового дня?
При прийнятті на роботу нового працівника виявлено невідповідність
прізвища у трудовій книжці тому, що записано у паспорті. Хто повинен внести до
трудової відповідні зміни?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Мін’юст пропонує збільшити строки зберігання
деяких документів
Міністерство юстиції України розробило та направило на погодження до Державної регуляторної
служби України проект наказу про затвердження
Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, який було затверджено
наказом Мін’юсту від 12 квітня 2012 р. № 578/5
(далі — Перелік № 578/5).
У цілому пропонується внести зміни до 329 статей
Переліку № 578/5. Зокрема, строки зберігання документів з основної діяльності, зазначені у статтях
37, 39, 51, 53, 54, 72, 73 Переліку № 578/5, пропонується змінити з 75 років на строк «до ліквідації
організації», а строк зберігання 75 років залишити

тільки для документів з кадрових питань (особового
складу). Відповідно цей строк зберігання буде однаковим як для організацій, у діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду
(далі — НАФ), так і для організацій, у діяльності яких
документи НАФ не створюються.
Деякі документи, наприклад, контракти про права
та обов’язки керівників організацій, договори
цивільно-правового характеру з фізичними особами запропоновано віднести до документів з кадрових питань (особового складу) й змінити їх строк
зберігання на 75 років.
Також пропонується збільшити строки зберігання табелів обліку використання робочого часу з
одного до трьох років (за умови завершення перевірки контролюючими органами).

Іноземні компанії самостійно
вестимуть трудові книжки українців
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України розробило проект розпорядження Уряду
«Про скасування пункту 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», аби закріпити за представництвами іноземних юридичних осіб, що здійснюють діяльність на території
України, відповідальність за ведення та зберігання
трудових книжок їхніх працівників.
Наразі згідно з п. 2.21. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 (далі — Інструкція № 58), трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами у
представництвах іноземних компаній і міжнародних
організацій, повинні зберігатися у відповідних
управліннях обласних державних адміністрацій (або
підприємствах, визначених облдержадміністраціями), а в Києві та Севастополі — у міських держадміністраціях.
Окрім цього, лише представники зазначених органів можуть вносити до трудових книжок будь-які записи, у т. ч. й щодо прийняття на роботу та звільнення, а запис, зроблений у трудовій книжці іноземними
представництвами, міжнародними організаціями чи
іншими прирівняними до них іноземцями на території України, є недійсним.
4

Натомість відповідно до ч. 2 ст. 129 Господарського
кодексу України (далі — ГК) іноземні юридичні особи
при здійсненні господарської діяльності в Україні мають
такий самий статус, як і юридичні особи України (з особливостями, передбаченими законами України та міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України). Таким чином наведена
норма унеможливлює запровадження будь-яких дискримінаційних положень щодо іноземних юридичних осіб
на рівні підзаконного нормативно-правового акта.
Отже, положення п. 2.21. Інструкції № 58 суперечать нормам ГК й створюють безпідставне
адміністративне навантаження на іноземних юридичних осіб, чиї представництва здійснюють
діяльність на території України.
Більше того, заборона на зберігання та внесення
записів до трудових книжок створює перешкоди у виконанні нерезидентами та їх представництвами
обов’язків, покладених на них трудовим законодавством, зокрема, зобов’язання роботодавця згідно з ч. 1
ст. 47 Кодексу законів про працю України видати працівникові в день звільнення його належно оформлену
трудову книжку.
Тож маємо надію, що згаданий проект розпорядження незабаром буде прийнято, що дозволить привести Інструкцію № 58 у відповідність до вимог чинного законодавства й усунути одну з бюрократичних
процедур, зменшивши регуляторний тиск на бізнес.
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 9 лютого 2018 р. № 2615/0/2-18

Щодо врахування суми індексації при забезпеченні мінімальної заробітної плати

Міністерство соціальної політики розглянуло звернення <...> щодо врахування суми індексації при забезпеченні мінімальної заробітної плати <...> і повідомляє.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Структура заробітної плати визначена ст. 2 Закону — це основна заробітна плата, додаткова заробітна плата
та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
До додаткової заробітної плати включаються доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Відповідно до п. 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 13 січня 2004 р. № 5, суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників,
належать до фонду додаткової заробітної плати.
У ст. 31 Закону встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну)
норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо
встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
У ч. 2 ст. 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих
умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт,
премії до святкових і ювілейних дат.
Враховуючи зазначене, сума індексації враховується в розмірі мінімальної заробітної плати.

Перший заступник

О. Крентовська

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 4 квітня 2018 р. № 156/0/22-18

Щодо внесення відомостей про військову службу до трудової книжки

Юридичним департаментом Міністерства розглянуто ваш лист [...] і в межах компетенції повідомляється наступне.
Відповідно до положень п. 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 № 58 (далі — Інструкція), до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з
посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів, зокрема записи про час служби у складі
Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби.
Передбачені цим пунктом записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному
підприємстві.
У вашому випадку відомості про військову службу до трудової книжки не заносяться.
Крім цього, звертаємо увагу, що період проходження військової служби не може підтверджуватися відповідними записами, занесеними до трудових книжок працівників.
Відповідно до ч. 1 ст. 48 Кодексу законів про працю України трудова книжка є основним документом про
трудову діяльність працівника.
Принагідно інформуємо, що документом для підтвердження проходження військової служби є військовий квиток.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою
вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

Звільнення працівника
за результатами випробування
Про можливість звільнення у зв’язку зі встановленням невідповідності працівника
займаній посаді протягом строку випробування йдеться у п. 11 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Зазначена підстава для звільнення певною
мірою подібна до вказаної у п. 2 ст. 40 КЗпП, що також пов’язана з невідповідністю
працівника займаній посаді (її особливості були розглянуті у № 2 (158) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік). Разом з тим можливість звільнення працівника у зв’язку з його невідповідністю займаній посаді за п. 11 ст. 40 КЗпП обмежена строком випробування, яке, до того ж, можна встановлювати не всім категоріям
працівників. Довідайтеся, як перевірити правомірність встановлення випробування,
а також ознайомтеся з порядком дій і зразками відповідних документів у разі прийняття рішення про звільнення працівника за результатами випробування.

1. З’ясовуємо різницю між п. 2
та п. 11 ст. 40 КЗпП

Відповідно до п. 11 ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення
строку його чинності можуть бути розірвані
власником або уповноваженим ним органом
(далі — роботодавець) у випадку встановлення
невідповідності працівника займаній посаді, на
яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.
У той же час за п. 2 ст. 40 КЗпП роботодавець
може розірвати трудовий договір у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді
або виконуваній роботі внаслідок:
— недостатньої кваліфікації;
— стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи;
— відмови у наданні допуску до державної
таємниці або скасування допуску до державної
таємниці, якщо виконання покладених на нього
обов’язків вимагає доступу до державної таємниці.
Як видно із зазначеного, у п. 2 ст. 40 КЗпП
набагато детальніше «розписані» можливі випадки невідповідності працівника займаній по6

саді або виконуваній роботі у порівнянні з п. 11
ст. 40 КЗпП, натомість взагалі не обумовлюються
можливі строки для такого звільнення. Наприклад, працівника, який пропрацював на підприємстві 20, 30 або навіть більше років, формально можна звільнити за п. 2 ст. 40 КЗпП
у зв’язку з його невідповідністю займаній посаді (хоча фактично кілька десятків років він відповідав своїй посаді), приміром, якщо на підприємстві суттєво зміняться відповідні технологічні процеси, устаткування тощо й колишня
кваліфікація працівника, яку він з певних причин не зміг підвищити, вже не буде відповідати
роботі на тій же посаді у нових умовах виробництва.
У той же час зрозуміло, що у випадку звільнення працівника за п. 11 ст. 40 КЗпП йдеться
про достатньо обмежений строк одразу після
прийняття зазначеного працівника на роботу,
причому деякі категорії працівників взагалі не
можна звільняти за п. 11 ст. 40 КЗпП, оскільки
для них не може бути встановлено випробування.
Також слід звернути увагу на те, що у п. 11
ст. 40 КЗпП мова йде про можливість звільнення не після закінчення строку випро№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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бування, а саме протягом строку випробування. Тобто на практиці інколи працівник
може бути звільнений за п. 11 ст. 40 КЗпП навіть через кілька днів після свого прийняття
на роботу, якщо роботодавець встановить невідповідність його посаді або роботі вже протягом першого або другого дня роботи працівника.
Крім того, слід звернути увагу і на те, що у
п. 11 ст. 40 КЗпП йдеться про «невідповідність
працівника займаній посаді, на яку його було
прийнято», а у п. 2 ст. 40 КЗпП — просто про
«невідповідність займаній посаді». На перший
погляд така різниця у формулюваннях не виглядає суттєвою, але на практиці це може означати, що якщо працівника, прийнятого на
роботу з випробуванням на певну посаду, протягом строку випробування переведуть на іншу
посаду, то звільнити його з роботи (з іншої посади) за п. 11 ст. 40 КЗпП у період випробування вже буде неможливо, оскільки норми щодо
випробування фактично стосувалися лише посади, на яку працівника було прийнято (а не
переведено).
За п. 2 ст. 40 КЗпП теоретично можна звільнити і після двох, трьох, чотирьох тощо переведень
на інші посади, якщо він не буде відповідати
останній займаній посаді.
Також стосовно «переведень» слід звернути
увагу і на те, що відповідно до ч. 2 ст. 40 КЗпП за
п. 2 ст. 40 КЗпП можна звільнити працівника
лише у випадку неможливості перевести працівника, за його згодою на іншу роботу, а для
звільнення за п. 11 ст. 40 КЗпП таке обмеження
у законодавстві не передбачене.

2. Визначаємо, кого не можна
звільняти за результатами
випробування

Основні питання, що пов’язані з можливим
встановленням випробування працівнику, регулюються у статтях 26 – 28 КЗпП. Зокрема, у
ст. 28 КЗпП зазначається, що випробування з
метою перевірки відповідності працівника
роботі, яка йому доручається, може встановлюватися при укладанні трудового договору
за угодою його сторін, при чому умова про
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таке випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття
на роботу.
Враховуючи зазначене, одразу можна визначити перші категорії працівників, яких не можна звільнити за п. 11 ст. 40 КЗпП, а саме:
— працівників, у наказі (розпорядженні) про
прийняття на роботу яких відсутнє застереження про встановлення їм випробування;
— працівників, у наказі (розпорядженні) про
прийняття на роботу яких є застереження про
встановлення їм випробування, але не має їх
згоди на таке випробування.
Від редакції.
Дійсно, встановлення роботодавцем випробування
в односторонньому порядку є неприпустимим — випробувальний строк буде законним, тільки якщо його
встановлення погоджено з працівником під час прийняття його на роботу. Але варіантів такого погодження
є декілька (зокрема, про них згадано в листі Міністерства соціальної політики України «Щодо звільнення працівника, який не витримав випробування» від 4 квітня
2012 р. № 54/06/187-12). Так, можна вважати, що працівників надав згоду на встановлення випробувального
строку, якщо:
— умова про випробування внесена в письмово
оформлений трудовий договір і повторюється в наказі
про прийняття на роботу (водночас у заяві про прийняття на роботу працівник може не згадувати про випробувальний строк);
— умова про випробування зазначена в заяві працівника про прийняття на роботу та повторюється в
наказі про прийняття на роботу (йдеться про ситуацію,
коли не оформлюють письмовий трудовий договір);
— умови про прийняття з випробувальним строком
немає в заяві про прийняття на роботу, але вона внесена до наказу про прийняття на роботу, з яким працівник ознайомлений під підпис до початку роботи
(зверніть увагу, що за таких обставин умова про встановлення випробування за угодою сторін буде вважатися виконаною тільки якщо працівника до початку
роботи ознайомили з таким наказом під підпис, а от
що було вказано у заяві — не має особливого значення, оскільки її надання взагалі не передбачено жодним
нормативно-правовим актом, хоча традиційно вимагають її написати майже всі роботодавці);
7
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— умова про випробування не прописана в заяві
про прийняття на роботу, але внесена до наказу про
прийняття на роботу, з яким працівник ознайомлений
після початку роботи, але при цьому він не заперечував проти внесення до наказу такої умови (також шляхом ознайомлення з наказом під підпис).
Категорії працівників, яким не може встановлюватися випробування при прийнятті
на роботу, і яких, відповідно, також не можна
звільнити за п. 11 ст. 40 КЗпП, конкретизовані у ч. 3 ст. 26 КЗпП, зокрема, ними є:
— особи, які не досягли вісімнадцяти років;
— молоді робітники після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
— молоді спеціалісти після закінчення вищих
навчальних закладів;
— особи, звільнені у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
— особи з інвалідністю, направлені на роботу
відповідно до рекомендації медико-соціальної
експертизи;
— особи, обрані на посаду;
— переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
— особи, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
— вагітні жінки;
— одинокі матері, які мають дитину віком до
чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
— особи, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
— особи, що приймаються на тимчасові та
сезонні роботи;
— внутрішньо переміщені особи;
— особи, які приймаються на роботу в іншу
місцевість і які переводяться на роботу на інше
підприємство;
— інші особи, якщо це передбачено законодавством.
Також у ч. 1 ст. 28 КЗпП зазначається, що
коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і
наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.
8

Із зазначеного можна «виокремити» ще одну категорію осіб, яких не можна звільнити за п. 11
ст. 40 КЗпП — працівники, які були прийняті на
роботу з випробуванням, але строк їх випробування вже закінчився.
Крім того, під час вирішення відповідних питань щодо визначення категорій працівників,
яких не можна звільнити за п. 11 ст. 40 КЗпП
слід враховувати і відповідні норми:
— ст. 184 КЗпП, згідно з якою забороняється
звільнення з ініціативи роботодавця 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;
— ст. 1861 КЗпП, згідно з якою гарантії ст. 184
КЗпП поширюються також і на батьків, які
виховують дітей без матері (у т. ч. в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників),
одного з прийомних батьків, одного з батьківвихователів.
Як видно із зазначеного, у ст. 184 відповідні
категорії жінок, яких не можна звільняти за ініціативою роботодавця, фактично співпадають з
категоріями жінок, яким не можна встановлювати випробування при прийнятті на роботу.
У той же час формально опікунам та іншим категоріям осіб, про які йдеться у ст. 1861 КЗпП
можна встановити випробування, оскільки
вони не згадуються у ч. 3 ст. 26 КЗпП, але це не
має сенсу, оскільки відповідно до статтей 184,
1861 їх також не можна звільнити на підставі
п. 11 ст. 40 КЗпП.

3. З’ясовуємо строк,
протягом якого можна звільняти

Про можливі строки встановлення випробування при прийнятті на роботу йдеться у ст. 27
КЗпП, у якій зокрема зазначається, що строк
випробування при прийнятті на роботу, якщо
інше не встановлено законодавством України,
не може перевищувати:
— трьох місяців — у «загальному випадку»
(для усіх професійних груп працівників, крім робітників);
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— шести місяців — в окремих випадках, за
погодженням з відповідним виборним органом
первинної профспілкової організації (для усіх
професійних груп працівників, крім робітників);
— одного місяця — при прийнятті на роботу
робітників.
Зауважимо, що зазначені у ст. 27 КЗпП строки є граничними, і на практиці у конкретному
випадку строк випробування за угодою сторін
трудового договору може бути, наприклад, і
15 днів для робітників, і один місяць для працівників усіх професійних груп. У той же час, якщо
у наказі вже був встановлений конкретний
строк випробування, у подальшому не допускається його продовжувати або скорочувати.
Але зверніть увагу, що згідно з ч. 3 ст. 27
КЗпП до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не
працював, незалежно від причини. Зокрема,
працівник протягом строку випробування
може не працювати (бути відсутнім на роботі)
через тимчасову непрацездатність, направлення на медичний огляд на весь робочий день,
виконання державних або громадських обов’язків, перебування у відпустках (щорічній,
навчальній тощо). Відповідно, у зазначених випадках строк випробування працівника буде
фактично продовжений на строк його відсутності на роботі.
Приклад
Працівник був прийнятий на роботу з
1 березня 2018 р. із встановленням йому
строку випробування один місяць, тобто до
1 квітня 2018 р.. 10 березня працівник пішов на лікарняний, на якому перебував
2 місяці, і знову вийшов на роботу 10 травня.
Зазначеного працівника можна звільнити за
п. 11 ст. 40 КЗпП (за наявності достатніх підстав для цього згідно з законодавством) до
1 червня 2018 р., оскільки при визначенні
строку закінчення його випробування не
повинні враховуватися дні, коли він не працював.
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Зауважимо, що у ч. 3 ст. 27 КЗпП не конкретизуються причини, з яких працівник міг не
працювати, тобто він міг не працювати і з поважних, і з не поважних причин, у т. ч. й внаслідок прогулу без поважних причин. В останньому випадку на дні відсутності працівника на
роботі його строк випробування також буде
продовжено, але, водночас, роботодавець, за
своїм бажанням, може провести відповідне розслідування причин відсутності працівника на
роботі й якщо у ході такого розслідування буде
доведена неповажність причин відсутності працівника на роботі, роботодавець може (але не
зобов’язаний) звільнити такого працівника і за
п. 4 ст. 40 КЗпП за прогул без поважних причин,
адже згідно з ч. 2 ст. 26 КЗпП в період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
Також слід звернути увагу на те, що оскільки
звільнення за п. 11 ст. 40 КЗпП належить до випадку звільнення за ініціативою роботодавця,
то відповідно до ч. 3 ст. 40 КЗпП звільняти працівника з цієї підстави не можна в період його
тимчасової непрацездатності, а також у період
перебування його у відпустці.

4. З’ясовуємо приналежність
працівника до окремої
професійної групи робітників

Як вже було зазначено, на відміну від «загального» для всіх строку випробування у три
місяці, для робітників такий строк не може перевищувати лише одного місяця. З огляду на
це, важливо не помилитися з визначенням
приналежність працівника до певної професійної групи, аби випадково не встановити робітникові строк випробування у три місяці й не
прогавити, за потреби, можливість його звільнення.
Зробити це можна за допомогою Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом
Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р.
№ 327 (далі — КП), та/або відповідного галузевого випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).
Так, усі професійні назви робіт працівників, які
9
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належать до професійних груп керівників,
професіоналів, фахівців і технічних службовців, тобто до тих професійних груп, строк випробування для яких може перевищувати один
місяць, належать до розділів 1 – 4 Класифікації
професій КП, і тому перша цифра їх кодів КП
дорівнює 1 – 4. Професії ж робітників, для яких
строк випробування не може перевищувати
один місяць, містяться у 5 – 9 розділах КП, і
відповідно перша цифра їхніх кодів КП дорівнює 5 – 9.
Крім того, у галузевих випусках ДКХП кваліфікаційні характеристики відповідних
професій працівників також, як правило, містяться в окремих розділах (частинах) ДКХП,
що відповідають певним професійним групам.
З урахуванням зазначеного, наприклад, при
прийнятті працівника на роботу за професією
оператора електронно-обчислювальних та обчислювальних машин йому можна встановити
строк випробування не більше одного місяця
(і, відповідно, можна звільнити його за п. 11
ст. 40 КЗпП протягом не більше одного місяця
після прийняття на роботу), а працівнику,
прийнятому на роботу за певною мірою спорідненою професією оператора комп’ютерного
набору, можна встановити строк випробування до 3 – 6 місяців. Це пояснюється тим, що:
— «Оператор електронно-обчислювальних
та обчислювальних машин» належить до професійної групи «робітники» оскільки перша
цифра його коду КП (8290) дорівнює 8, а його
кваліфікаційна характеристика міститься у
розділі 2 «Робітники» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 грудня 2004 р. № 336 (далі — Випуск 1);
— «Оператор комп’ютерного набору» належить до професійної групи «технічні службовці» оскільки перша цифра його коду КП (4112)
дорівнює 4, а його кваліфікаційна характеристика міститься у частині (розділі) «Технічні
службовці» розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців»
Випуску 1 ДКХП.
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5. Враховуємо результати
випробування і попереджаємо
працівника

За результатами випробування (у цей період)
працівник може бути визнаний відповідним
займаній посаді (виконуваній роботі) або невідповідним. Якщо роботодавцем працівника
визнано відповідним посаді, то після закінчення строку випробування не потрібно виконувати якісь дії для продовження роботи працівника, наприклад, видавати відповідні накази
про продовження роботи тощо. Разом з тим, на
деяких підприємствах іноді практикується
оформлення різних документів у випадку
позитивних результатів випробування (доповідних записок, пропозицій тощо), які пов’язані
не з оформленням саме продовження роботи
відповідного працівника, а можливістю встановленню за результатами випробування певних надбавок працівнику, підвищення йому
заробітної плати тощо (у межах чинного законодавства).
Якщо ж роботодавцем буде встановлена невідповідність працівника займаній посаді, на
яку його прийнято (виконуваній роботі), то відповідно до ч. 2 ст. 28 КЗпП роботодавець має
право протягом строку випробування звільнити працівника, письмово попередивши
його про це за три дні. При цьому відповідний
працівник може оскаржити таке своє звільнення в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів з питань звільнення.
Зауважимо, що у ч. 2 ст.28 КЗпП не конкретизується, про які саме дні (робочі, календарні)
йдеться при попереджені працівника. Але щоб
уникнути можливих спорів з цього приводу роботодавцю краще попередити працівника за три
робочих дні, бо якщо вважати ці дні календарними, і, наприклад, попередити працівника перед вихідними у п’ятницю, працівник потім
може вважати, що були порушені його права,
оскільки протягом вихідних йому було важко
знайти собі іншу роботу тощо. У зв’язку з цим
може виникнути нікому не потрібний спір і навіть інколи «судова тяганина», яка буде вимагати додаткової витрати часу роботодавця та/або
відповідних служб підприємства.
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Також зазначене попередження має бути
зроблено не менше ніж за три дні до закінчення строку випробування, інакше працівника
вже буде неможливо звільнити за п. 11 ст. 40
КЗпП.
Приклад
Працівник був прийнятий на роботу з
1 березня 2018 р. із встановленням йому
строку випробування один місяць. Протягом строку випробування, а саме 30 березня 2018 р., роботодавець письмово попередив його про звільнення за п. 11 ст. 40
КЗпП. Але у цьому випадку працівника
вже не можна звільнити за п. 11 ст. 40
КЗпП, оскільки через три дні після попередження вже закінчиться строк випробування.
Також у законодавстві не конкретизується і
порядок встановлення невідповідності посаді
або виконуваній роботі протягом строку випробування. На практиці роботодавець може просто спостерігати у той чи інший спосіб за тим,
як працівник виконує свої завдання та обов’язки,
у т. ч., за необхідності, може оцінювати за певною методикою якість та ефективність виконання відповідних обов’язків.
Але для уникнення у подальшому можливих трудових спорів роботодавцеві все ж варто фіксувати у певних документах процес виконання у період випробування працівником
своїх обов’язків та результати його праці, наприклад, за допомогою відповідних доповідних (службових) записок безпосереднього
керівника працівника, певних актів, за потреби — пояснювальних записок самого працівника, його звітів про роботу тощо. Зауважимо, що безпосередньо у законодавстві необхідність наявності зазначених документів у
випадку звільнення за п. 11 ст. 40 КЗпП не передбачена, проте їхня наявність допоможе
роботодавцеві довести невідповідність працівника займаній посаді або роботі у випадку
трудового спору.
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6. Оформлюємо звільнення

Також слід зазначити, що багато роботодавців і працівників традиційно вважають звільнення за п. 11 ст. 40 КЗпП як негативний факт
у кар’єрі працівника, який часто може утруднити для нього нове працевлаштування. Тому
часто працівники, які «відчувають» або дізнаються, що вони будуть звільнені за результатами випробування, одразу пишуть заяву
на звільнення за власним бажанням або за
угодою сторін. На це працівники теж мають
право, і тому враховуючи те, що звільнення за
результатами випробування у подальшому
може бути оскаржене працівником у суді, роботодавцеві «менш ризиковано» звільнити
працівника саме за власним бажанням або за
угодою сторін, тобто за ст. 38 або п. 1 ст. 36
КЗпП.
Якщо ж працівник і роботодавець не домовились про звільнення із зазначених підстав,
то після письмового попередження про звільнення роботодавець (керівник підприємства)
видає відповідний наказ про звільнення (Зразок 1), з яким слід ознайомити відповідного
працівника під підпис. Також варто зазначити,
що згідно зі ст. 431 КЗпП розірвання трудового
договору з ініціативи роботодавця у випадку
незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу, допускається без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового
представника).

7. 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 2); підготовлюється копія наказу про звільнення для
працівника; оформлюються відповідні документи бухгалтерією щодо остаточного розрахунку з
працівником, зокрема підраховуються відповідні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми (виплата вихідної допомоги в разі звільнення за п. 11 ст. 40
КЗпП не передбачена).
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ»
НАКАЗ
м. Київ

24.04.2018 р.

№ 131-п

Про звільнення
Василенка О. М.
У зв’язку зі встановленою невідповідністю Василенка Олега Миколайовича виконуваній
роботі за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го
розряду цеху № 1 ТОВ «Виробничі системи», на яку його було прийнято 13 квітня 2018 р.
відповідно до наказу від 12 квітня 2018 р. № 125-п зі строком випробування один місяць,
НАКАЗУЮ:
1. ВАСИЛЕНКА Олега Миколайовича, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду цеху № 1, звільнити з роботи 27 квітня 2018 р. у зв’язку з
встановленням невідповідності виконуваній роботі протягом строку випробування, п. 11 ст.
40 КЗпП.
2. Здійснити повний розрахунок з Василенком О. М. та виплатити йому компенсацію за
один день невикористаної щорічної відпустки.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника цеху № 1 від 23 квітня 2018 р..
2. Попередження про звільнення від 23 квітня 2018 р..
Директор

Миколайчук

З наказом ознайомлений:
24.04.2018 р.

М. П. Миколайчук

Василенко

О. М. Василенко

Зразок 2

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробничі системи»
5

13

04

2018

Прийнято електромонтером з ремонту та

Наказ від 12.04.2018

обслуговування електроустаткування 3-го розряду

№ 125-п

цеху № 1
6

27

04 2018

Звільнено з роботи у зв’язку з встановленням

Наказ від 24.04.2018

невідповідності виконуваній роботі протягом

№ 131-п

строку випробування, п. 11 ст. 40 КЗпП України
Начальник відділу кадрів
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режимі повного робочого часу (нагадаємо, що
наразі мінімальний розмір заробітної плати в
Україні становить 3 723 грн).
Отже, у день звільнення згідно зі ст. 47
КЗпП роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з ним розрахунок у строки,
зазначені у ст. 116 КЗпП (а саме у день звільнення);
— видає йому копію наказу про звільнення з
роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, в інших випадках — на вимогу
працівника).
Якщо ж працівник у день звільнення не працював, всі такі суми мають бути виплачені не
пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про зазначене, а також необхідність
отримання трудової книжки звільненому працівнику, який відсутній на роботі, має бути направлене поштове повідомлення рекомендованим листом у день звільнення.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

реклама

Нагадаємо, що на працівника, який проходить випробування, повною мірою, так само як
і на будь-яких інших працівників, поширюються
норми законодавства про працю, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови колективного договору, положення про оплату праці
та преміювання тощо. Його права обмежено
лише браком гарантій, що він і далі працюватиме після закінчення строку випробування. Це
означає, що випробування не тягне жодних інших, окрім можливості звільнення за спрощеною процедурою, обмежень трудових прав працівника, зокрема й щодо оплати праці. Сама
затримка, невиплата, чи відмова у заробітній
платі з боку роботодавця є порушенням законодавства, оскільки відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на заробітну плату,
тобто винагороду, обчислену, зазвичай, у грошовому вираженні, яку роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу, про що
йдеться у ч. 1 ст. 94 КЗпП. Отже, якщо працівник
виконує свої трудові обов’язки під час випробування, його праця також має бути оплачена й
сума нарахованої місячної зарплати не може
бути нижчою від законодавчо встановленого
розміру мінімальної заробітної плати, якщо працівник згідно з трудовим договором працює в
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Види та порядок застосування
заохочень
Як відомо, українське трудове законодавство за успіхи у роботі дає роботодавцю
право застосовувати широкий спектр заохочень щодо працівників. Це позитивно
впливає на продуктивність праці й виробничий процес, є потужним та ефективним
чинником стимулювання працівників до більш творчої і активної роботи та відображенням позитивної оцінки роботодавцем дій працівника. Роботодавець має своєчасно здійснювати оцінку результатів праці персоналу підприємства й застосовувати, за
наявності для цього підстав, заходи матеріального та морального заохочення, враховуючи, що запізніла чи необ’єктивна оцінка не лише знижує активність працівників, а й може негативно вплинути на їхній моральний стан і продуктивність праці.
Дізнайтеся, як розробити «заохочувальне» положення, ознайомтеся з порядком
застосування заохочень, оформленням необхідних для цього документів, а також
правилами внесення відповідних записів до трудових книжок працівників.

Правові підстави

Заохочення є одним з базових елементів трудової дисципліни і полягає у позитивному стимулюванні працівників за сумлінну працю та
успішне виконання ними своїх трудових
обов’язків. Які ж норми трудового законодавства регулюють питання застосування заохочень? По-перше, слід згадати положення Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), а
саме статті 143 – 146, й Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та
службовців підприємств, установ, організацій,
затверджені постановою Держкомпраці СРСР за
погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 р.
№ 213 (далі — Типові правила № 213).
У Типових правилах № 213 питанням заохочень за успіхи в роботі присвячено розділ VI, в
якому, зокрема, вказано, що заохочення застосовуються за успішне й сумлінне виконання трудових обов’язків, підвищення продуктивності
праці та якості продукції, тривалу та бездоганну
роботу, новаторство у праці та за інші досягнення у роботі. У п. 21 Типових правил № 213,
окрім іншого, зазначено, що за успіхи у роботі
застосовуються наступні заохочення:
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— оголошення подяки;
— видача премії (яка є основним видом додаткової винагороди);
— нагородження цінним подарунком;
— нагородження почесною грамотою;
— занесення до Книги пошани чи на Дошку
пошани.
Утім, роботодавець може передбачити й інші
види заохочень — законодавство надає суб’єктам
господарювання достатню свободу вибору щодо
засобів стимулювання працівників. Зокрема,
можна застосовувати такі засоби як присвоєння
почесних звань, підвищення кваліфікаційного
класу або розряду тощо.
Варто зауважити, що законодавство розуміє
заохочення не лише як засіб стимулювання працівників, але й як важливий фактор, що сприяє
забезпеченню трудової дисципліни. Так, певні
види матеріального й морального заохочення
найчастіше передбачаються у Правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства, але також можуть регулюватись й іншими локальними
документами, наприклад, Положенням про преміювання, де, зазвичай, вказуються показники,
досягнення яких дає право на отримання премії.
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Поруч із матеріальним заохоченням працівника існує блок моральних заохочень, до яких
слід віднести такі, що не пов’язані з наданням
працівникові будь-яких матеріальних цінностей. Йдеться про оголошення подяки, нагородження почесною грамотою, нагрудним значком, занесенням до Книги пошани або на Дошку
пошани тощо. Моральне заохочення задовольняє потребу працівника у визнанні (що полягає
у відчутті людиною цінності своєї особистості)
та потребу у повазі, заснованої на досягненнях у
змаганні з іншими людьми. Ці потреби тісно
пов’язані з поняттям статусу, що підкреслює
«важливість» людини в очах інших.
Сам факт заохочення може сприйматися працівником як висока оцінка його праці та заслуг
у конкретному трудовому колективі. Таке почесне виділення із середовища колег по роботі дисциплінує та примушує його посилити вимогливість до себе і шукати шляхи до покращення
власної роботи. Тобто це безумовно є потужним
психологічним фактором стимулювання до продуктивнішої праці.
Однак найбільш дієвим є поєднання матеріального та морального заохочень.

До працівників підприємств можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться у затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку (ст. 143 КЗпП).
Таким чином, жодний перелік видів заохочень,
зокрема і той, що міститься у наведеному вище
п. 21 Типових правил № 213, не є обов’язковим,
а являється лише певним орієнтиром для роботодавця.
На практиці може статися так, що, приміром,
у Правилах внутрішнього трудового розпорядку
підприємства відсутній певний вид заохочень,
хоча роботодавець має бажання застосувати
саме його. Звісно, надалі бажано внести до Правил внутрішнього трудового розпорядку такий
вид заохочень (або передбачати його в іншому
локальному акті), однак порушенням закону не
буде й застосування заохочень, не передбачених
у документах підприємства — роботодавець має
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право довільно вирішувати питання про доцільність застосування заохочення до конкретного
працівника. Наприклад, останніми роками набула поширення контрактна форма трудового
договору, при укладанні якого сторони досить
часто передбачають додаткові заходи заохочення. Це можуть бути разові винагороди, додаткові премії, оплата відпочинку у санаторнокурортних та лікувально-профілактичних закладах під час відпустки тощо.
Однак слід зауважити, що встановлення на
підприємстві власного правового механізму
заохочень та закріплення його у локальних актах створює для працівника право на заохочення, яке має бути обов’язково до нього застосоване за досягнення певних показників у роботі.
Отже, чітка регламентація правових підстав та
умов заохочення у локальних актах підприємства вигідна, у першу чергу, працівникам, оскільки вона певним чином змушує роботодавця у
тих чи інших випадках застосовувати відповідні
види заохочень.

Положення про преміювання

Згідно зі ст. 144 КЗпП заохочення застосовуються роботодавцем разом або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)
підприємства.
Первинна організація профспілки — це добровільне об’єднання членів профспілки, які, як
правило, працюють на одному підприємстві незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує
найману працю, або забезпечують себе роботою
самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі (ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV). Тому, оскільки профспілкова організація є добровільним
об’єднанням, то вона може бути відсутньою на
підприємстві. За таких обставин роботодавець
може самостійно заохочувати працівників.
Як свідчить практика, найчастіше роботодавець заохочує працівників премією. Однак може
постати низка питань на кшталт як розробити
Положення про преміювання працівників, якою
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має бути його структура, яким чином до нього,
за потреби, вносити зміни й доповнення тощо.
Розробка системи преміювання має важливе
значення в організації заробітної плати на підприємстві, а її основним призначенням є узгодження зарплати з результатами праці загалом.
Як одна зі складових зарплати премія є основною формою матеріального заохочення працівників за високі кількісні та якісні результати
праці. Вона дає змогу диференціювати трудові
доходи працівників залежно від колективних та
індивідуальних результатів праці.
Зазвичай, премія виплачується працівникові
в разі досягнення підприємством загалом чи
його конкретним структурним підрозділом певних результатів, а також з урахуванням індивідуального внеску працівника у кінцеві результати.
Зауважимо, що на відміну від основної заробітної
плати, премія не є гарантованою виплатою, її розмір може варіюватися залежно від багатьох чинників і, насамперед, від результатів праці.
Основні положення щодо заохочення, у т. ч.
і преміювання працівників, розробляються роботодавцем або уповноваженим ним органом
самостійно з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та
галузевими угодами. Ці положення узгоджуються
з виборним органом первинної профспілкової

організації (звісно, за її наявності на підприємстві) та включаються до колективного договору
й Положення про оплату праці або ж закріплюються в окремих документах. У будь-якому разі
при складанні локального нормативного акта
стосовно заохочення працівників, у ньому слід
чітко визначити, хто має право на прийняття
рішення щодо заохочення, за які досягнення
буде застосовуватись конкретний вид заохочення, чи можна застосовувати кілька видів заохочень одночасно тощо.
Найчастіше на підприємствах розробляються
окремо Положення про преміювання працівників, які, як правило, мають таку структуру (див.
Зразок 1):
— загальні положення;
— підстави та порядок преміювання;
— умови виплати премій;
— перелік порушень трудової дисципліни, за
які повністю або частково здійснюється позбавлення премії.
Звісно, це мінімальний набір підрозділів Положення про преміювання й під час розроблення відповідного документа до нього можна внести й інші додаткові умови, зокрема, пов’язані з
непередбачуваними обставинами, що можуть
виникнути на підприємстві та які не залежатимуть від працівників.
Зразок 1

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс»
1. Загальні положення
1.1. Положення про преміювання працівників ТОВ «Сервіс» (далі — Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці»
від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР та колективного договору ТОВ «Сервіс».
1.2. Положення визначає умови й порядок преміювання працівників ТОВ «Сервіс» (далі —
підприємство) з метою стимулювання сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавчої дисципліни.
1.3. Положення поширюється на всіх членів трудового колективу підприємства.
2. Підстави та порядок преміювання
2.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць.
2.2. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних
та святкових дат працівникам може бути виплачена одноразова премія.

16

№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок 1. Продовження
2.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховується:
— виконання завдань, передбачених виробничими планами;
— трудова дисципліна;
— інтенсивність та продуктивність праці.
2.4. Преміювання працівників підприємства здійснюється за результатами роботи щомісячно в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, у відсотках до посадового окладу, включаючи надбавки і доплати.
2.5. Індивідуальний розмір премій співробітникам за виконання показників, зазначених в
п. 2.3. цього Положення, встановлюється без обмежень і визначається:
— кожному працівникові за поданням керівника відділу;
— керівнику відділу за поданням заступника директора підприємства.
2.6. Премії не виплачуються за час відпусток працівників підприємства та їх тимчасової
непрацездатності.
2.7. Виплата премій може здійснюватися за фактично відпрацьований час працівникам,
які відпрацювали неповний місяць у зв’язку з припиненням трудового договору внаслідок:
— призову або вступу на військову службу чи направлення на альтернативну (невійськову) службу;
— переведення на інше підприємство, установу, організацію чи переходу на виборну посаду;
— відмови від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством чи відмови від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці;
— звільнення за власним бажанням, яке зумовлене неможливістю продовжувати роботу
(переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу
місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до
медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин);
— звільнення за власним бажанням у зв’язку з невиконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору;
— скорочення чисельності або штату працівників;
— виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної
роботи;
— поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
— інших поважних причин, які передбачені трудовим законодавством.
2.8. Працівники, які звільнилися за власним бажанням без наявності поважних для цього
причин, а також ті, на яких були накладені дисциплінарні стягнення, преміюванню не підлягають.
2.9. Директору, його заступникам, керівникам відділів підприємства надається право позбавляти працівників премії частково або повністю у разі порушення ними трудової дисципліни і внутрішнього трудового розпорядку.
2.10. Зниження розміру премії або позбавлення її повністю оформлюється наказом по
підприємству за той період, в якому було допущено порушення, із зазначенням причини
згідно з переліком, наведеним у розділі 4 Положення.
2.11. Проект наказу про преміювання працівників підприємства готує відділ кадрів і подає
для розгляду директору підприємства.
2.12. Премія виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за першу половину
місяця, наступного за звітним.
3. Виплата одноразової премії
3.1. Виплата одноразової премії проводиться у випадках:
— успішного виконання працівником особливо важливої роботи;
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Зразок 1. Закінчення
— економії матеріальних ресурсів;
— настання ювілейної дати (з нагоди 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65-річчя з дня народження) чи професійного свята («Дня бухгалтера», «Дня юриста» тощо).
3.2. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та
святкових дат здійснюється в кожному конкретному випадку за наказом директора, підставою для видання якого є подання керівника відповідного відділу.
3.3. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюються в
межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом.
4. Перелік порушень трудової та виконавчої дисципліни, за які повністю
або частково здійснюється позбавлення премії
4.1 Порушення трудової дисципліни:
— систематичне запізнення на роботу, залишення робочого місця без поважних причин
до трьох годин — позбавлення премії до 25%;
— несвоєчасне виконання завдань керівників підрозділів (без поважних причин) — позбавлення премії до 50%;
— невиконання завдань керівників підрозділів (без поважних причин) — позбавлення
премії до 100%;
— недотримання посадових та технологічних інструкцій, яке спричинило виготовлення
бракованої продукції та інші фінансові втрати — позбавлення премії до 100%;
— поява на робочому місці в нетверезому стані — позбавлення премії до 100%;
— прогул, відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3 годин — позбавлення премії до 100%.
5. Прикінцеві положення
5.1. Положення набирає чинності з 1 січня 2018 р. і є дійсним до набрання чинності новим
Положенням про преміювання працівників ТОВ «Сервіс».
Директор

Порядок застосування заохочень

Петриченко

Зазвичай, подання про заохочення працівника вноситься на ім’я роботодавця керівником
структурного підрозділу, в якому працює даний
працівник. У поданні зазначаються прізвище,
ім’я та по батькові працівника, інформація щодо
його досягнень на підприємстві за весь час роботи або за участь у конкретному проекті, рішення трудового колективу стосовно застосування заохочення до працівника.
Згідно з ч. 2 ст. 144 КЗпП, заохочення мають
оголошуватись наказом (див. Зразок 2) в урочистій обстановці й заноситись до трудових
книжок працівників відповідно до правил їхнього ведення.
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Окремо зауважимо, що згідно з ч. 3 ст. 151
КЗпП заохочення не застосовуються до працівника протягом строку дії дисциплінарного стягнення. Однак для такого працівника заохоченням
може бути дострокове зняття дисциплінарного
стягнення відповідно до ч. 2 ст. 151 КЗпП.
Успішне виконання трудових обов’язків також
може призвести до просування по роботі, що
теж є одним із видів заохочень відповідно до
ст. 145 КЗпП. Там само вказано, що працівникам,
які успішно й сумлінно виконують свої трудові
обов’язки, надаються в першу чергу переваги
та пільги в галузі соціально-культурного і
житлово-побутового обслуговування (путівки до
санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення
№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС»
НАКАЗ
03.05.2018 р.

м. Київ

№ 166-п

Про преміювання
Давиденка Л. Д.
Відповідно до статей 143 і 144 Кодексу законів про працю України та Положення про преміювання працівників ТОВ «Сервіс»,
НАКАЗУЮ:
ДАВИДЕНКА Леоніда Дмитровича, менеджера із збуту, преміювати грошовою премією у
розмірі 10 000 грн за суттєве перевиконання ним виробничого плану протягом лютого – квітня 2018 р. та з нагоди його 35-річчя.
Підстава: подання начальника відділу збуту Кирильчука Р. П. про заохочення Давиденка Л. Д.
від 02.05.2018 р..
Директор

Петриченко

О. М. Петриченко

З наказом ознайомлений:
03.05.2018 р.

Давиденко

Л. Д. Давиденко

житлових умов тощо). Водночас, можливість
застосування такого заходу заохочення як
просування по роботі залежить, насамперед, від
можливостей підприємства.
Наголосимо, що деякі специфічні види заохочень передбачають також статути і положення
про дисципліну. Наприклад, відповідно до п. 8
Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від
26 січня 1993 р. № 55, за зразкове виконання
службових обов’язків та ініціативність у роботі
встановлюються такі види заохочень, як оголошення подяки, преміювання, нагородження
цінним подарунком, почесною грамотою, присвоєння звання кращого працівника за професією,
нагородження нагрудним значком і нагрудним
знаком «Почесному залізничнику».

Державні нагороди

Слід згадати ще про один вид заохочень — за
особливі трудові заслуги. Такі нагороди перед№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018

бачаються у ст. 146 КЗпП, де вказано, що за
особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, до
нагородження орденами, медалями, почесними
грамотами, нагрудними значками та до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією. Особливістю таких
заохочень є те, що вони застосовуються за
рішеннями найвищих державних органів та
посадових осіб. Так, Законом України «Про
державні нагороди України» від 16 березня 2000 р.
№ 1549-III (далі — Закон № 1549) встановлено
державні нагороди України для відзначення
громадян за особисті заслуги перед Україною.
Державні нагороди України є вищою формою
відзначення громадян за видатні заслуги у
розвитку економіки, науки, культури, соціальної
сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних
прав і свобод людини, державному будівництві
та громадській діяльності, за інші заслуги перед
Україною. Найвищою відзнакою в нашій країні
є звання Герой України, яке присвоюється
19
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громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового
досягнення. Наприклад, Герою України вручається
орден «Золота Зірка» за здійснення визначного
геройського вчинку або орден Держави — за
визначні трудові досягнення. Окрім цього, відповідно до ст. 7 Закону № 1549 працівник може бути
нагороджений:
— орденом Свободи;
— орденом князя Ярослава Мудрого I, II, III,
IV, V ступеня;
— орденом «За заслуги» I, II, III ступеня;
— орденом Богдана Хмельницького I, II, III
ступеня;
— орденом «За мужність» I, II, III ступеня;
— орденом княгині Ольги I, II, III ступеня;
— орденом Данила Галицького, «За доблесну
шахтарську працю» І, ІІ, ІІІ ступеня.
Також є відзначення медалями: «За військову
службу Україні»; «За бездоганну службу» I, II, III
ступеня; «Захиснику Вітчизни», «За врятоване
життя».
Окреме місце займає відзнака «Іменна вогнепальна зброя», яка встановлюється для нагородження офіцерського складу Збройних Сил
України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки
України, органів МВС України та держслужбовців, які мають офіцерське звання, за визначні
заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону,
підтримці високої бойової готовності військ,
зміцненні національної безпеки, боротьбі зі
злочинністю, захисті конституційних прав і
свобод громадян, за бездоганну багаторічну
службу, зразкове виконання військового та
службового обов’язку, виявлені при цьому честь
і доблесть.
Зауважимо, що державними нагородами
можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Нагородження державними нагородами провадиться відповідним указом Президента
України. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею.
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Достатньо поширеною є практика вручення
відзнак Президента України працівникам за
особливі трудові заслуги, що мають загальнодержавне значення. Нагородження президентськими відзнаками здійснює Президент України, який також присвоює почесні звання. Вони
присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення та
професійну майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання
України. Наприклад, почесне звання «Народний артист України», «Народний архітектор
України», «Народний художник України» може
присвоюватися, як правило, не раніше ніж через десять років після присвоєння відповідно
почесного звання «Заслужений артист України», «Заслужений архітектор України», «Заслужений художник України» тощо. Встановлюються також такі почесні звання України:
«Заслужений працівник транспорту України»,
«Заслужений працівник охорони здоров’я
України», «Заслужений працівник освіти України» та інші.
Крім того, постановою КМУ від 20 серпня
2008 р. № 728 затверджено Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України. Цим
Положенням визначено, що Почесна грамота
КМУ є вищою Урядовою нагородою, якою нагороджуються громадяни України, іноземці, трудові колективи підприємств, установ, організацій, об’єднання громадян з нагоди державних,
професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат за
сприяння у реалізації державної політики в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах.
Нагородженим Почесною грамотою КМУ
працівникам органів виконавчої влади та інших
державних органів, умови оплати праці яких
визначені актами КМУ, виплачується одноразова винагорода в розмірі 5 000 грн. Іншим нагородженим Почесною грамотою КМУ особам одноразова винагорода може встановлюватися
і виплачуватися за рахунок коштів підприємства, де вони працюють, згідно з рішенням ке№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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рівника. Виплата одноразової винагороди
проводиться в межах фонду оплати праці відповідного державного органу, підприємства, установи та організації.

Усі записи в трудовій книжці про нагороди та заохочення вносяться роботодавцем після видання
відповідного наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, і запис у трудовій книжці повинен точно відповідати тексту наказу (розпорядження)

Заповнення
трудової книжки

Відповідний запис щодо заохочення із зазначенням дати і номеру наказу має вноситись
працівником відділом кадрів до особової справи та трудової книжки працівника, якого нагороджено.
Згідно з п. 2.2. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), до трудової книжки вносяться також і відомості про
нагородження і заохочення (про нагородження
державними нагородами України та відзнаками
України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства
України).
В Інструкції № 58 наведено порядок внесення відомостей про нагородження і заохочення.
Так, відповідно до її п. 2.23. до трудових книжок працівників у розділ «Відомості про нагородження» вносяться відомості про нагородження державними нагородами України та
відзнаками України, а в розділ «Відомості про
заохочення» — відомості про заохочення за
успіхи у праці.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Перед записами про нагородження та заохочення у графі 3 відповідних розділів у вигляді
заголовка пишуть найменування підприємства,
під час роботи на якому працівника нагороджували та заохочували.
Зауважимо, що кожному запису про нагородження та заохочення присвоюється порядковий номер, починаючи з першого запису (він
зазначається у графі 1). У період подальшої роботи на інших підприємствах нумерація записів
має продовжувати попередню нумерацію.
У графі 2 ставиться дата нагородження або заохочення; у графі 3 записується, ким нагороджений або заохочений працівник, за які досягнення і якою нагородою або заохоченням; у
графі 4 зазначається на підставі чого внесений
запис (із посиланням на дату, номер і найменування документа) (див. Зразок 3). Всі записи
про нагородження та заохочення, що були внесені в трудову книжку за час роботи на підприємстві, засвідчуються під час звільнення працівника, тобто кожен такий запис засвідчувати
одразу після його внесення не потрібно. Таке
засвідчення робиться шляхом проставляння
Зразок 3

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс»
4

03

05

2018

Премійовано за суттєве перевиконання виробничого

Наказ від 03.05.2018

плану та з нагоди ювілею (35-річчя) грошовою

№ 166-п

премією у розмірі 10 000 грн

№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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ством як обов’язкові), оплаті медичних послуг,
дотаціях на транспортні витрати, підвищенні
освітнього рівня та перепідготовці за рахунок
підприємства, наданні безпроцентних позик
тощо. Водночас, нематеріальні заходи заохочення мають забезпечувати моральне задоволення
працівника від роботи. Для ефективного управління персоналом вдале поєднання стимулів матеріального та морального характеру сприятиме формуванню постійно вмотивованого на
продуктивну працю персоналу, що врешті-решт
позитивним чином відобразиться на результатах роботи усього підприємства.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

реклама

підпису керівника підприємства або особи, відповідальної за ведення трудових книжок, і печатки підприємства чи відділу кадрів.
Зверніть увагу, що відомості про премії, інші
заохочувальні виплати, передбачені системою
заробітної плати, або виплата яких носить регулярний характер, до трудових книжок не вносяться.
Як бачимо, система застосування заохочень є
гнучкою та має постійно коригуватися відповідно до реальних потреб працівників — адже вони
мають бути зацікавлені в отриманні певного заохочення, що мотивуватиме їх на більш продуктивну працю. Окрім вищезазначених різноманітних видів заохочень, стимули також можуть
бути у вигляді надання додаткових оплачуваних
відпусток (не передбачених чинним законодав-
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Зміни оплати праці чи режиму
роботи як способи боротьби
із запізненнями
Працівники підприємства частенько запізнюються на роботу й у них завжди є нібито
вагомі причини для виправдання. У той же час свій обсяг роботи вони виконують:
хтось справляється упродовж робочого дня, хтось інколи затримується довше. Та
подекуди керівництво такий стан справ не влаштовує, тому приймається рішення
чітко фіксувати час приходу працівників на роботу та час її залишення й оплачувати
тільки фактичний час роботи. За таких обставин одразу виникає низка запитань,
наприклад, як це забезпечити та відображати в табелі обліку використання робочого часу, чи потрібно в такому разі встановлювати працівникам годинні ставки, чи
слід завчасно попереджати працівників про нові правила роботи тощо. Окрім цього,
багатьох працівників такий підхід починає обурювати, оскільки вони вважають,
якщо виконують свій обсяг роботи, то претензій до них стосовно часу приходу на
роботу не має виникати. Дізнайтеся, яким чином можна мирно вийти з цієї ситуації,
дотримуючись і чинного законодавства, і інтересів як працівників, так і роботодавця.

Режим обліку робочого часу

Описана ситуація не типова, але доволі поширена і саме в частині, що стосується регулярних запізнень працівників на роботу чи залишення ними роботи раніше закінчення робочого
дня. З одного боку, всі знають, що на роботу слід
приходити вчасно і з роботи також слід йти по
закінченні робочого дня, але працівники доволі
часто порушують це правило, завжди, нібито,
маючи вагомі причини для такої поведінки.
І виправданням слугує саме той факт, що визначений для них обсяг роботи виконується. З «порушниками» можна боротися адміністративними чи організаційними методами, але обидва
вони мають однакове «коріння».
Є таке поняття як режим роботи — встановлений на підприємстві розпорядок роботи, що
визначає тривалість виробничої діяльності та
час перерв. Режим роботи визначає тривалість
робочого тижня та загальний час роботи підприємства чи його структурних підрозділів про№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018

тягом певного календарного періоду (доби, місяця, кварталу, року), кількість змін роботи
підприємства на добу та їх тривалість.
Час, протягом якого працівник має виконувати
свої трудові обов’язки, називають робочим часом. Цей час закріплюється у Правилах внутрішнього трудового розпорядку, графіках роботи або
визначається умовами трудового договору. Нормальна тривалість робочого часу працівників не
може перевищувати 40 годин на тиждень.
З огляду на загальний режим роботи підприємства та робочий час, розрізняють ще таке
поняття як режим обліку робочого часу, який
буває поденний та підсумований.
Режим поденного обліку робочого часу регулюється статтями 50 та 52 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП). Цей режим
обліку робочого часу базується на тому, що
підприємство працює п’ять або шість днів на
тиждень, які називають робочими днями,
тривалість робочого дня є сталою і однаковою,
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а загальна тривалість роботи становить не більше 40 годин на тиждень.
Режим підсумованого обліку робочого
часу регулюється правилами ст. 61 КЗпП і запроваджується на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах,
цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах
робіт, де за умовами виробництва (роботи) не
може бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу, що передбачає дотримання нормального числа робочих годин
(тривалості робочого часу) за так званий обліковий період — місяць, квартал, рік тощо.

Правила внутрішнього
трудового розпорядку

Загального або окремо встановленого режиму роботи в структурному підрозділі мають дотримуватися всі працівники, для яких він передбачений. А передбачатися він для працівників
може у Правилах внутрішнього трудового розпорядку чи інших нормативних та/або локальних актах підприємства.
У ст. 142 КЗпП зазначено, що трудовий розпорядок на підприємствах визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які
затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового
представника) на основі типових правил. У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну.
У ст. 21 КЗпП йдеться про те, що трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові,
а роботодавець зобов’язується виплачувати
працівникові заробітну плату та забезпечувати
умови праці, необхідні для виконання роботи,
передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Все це вказує на те, що на підприємстві
обов’язково мають бути Правила внутрішнього
трудового розпорядку. Їх розробляють на основі
24

Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств,
установ, організацій, затверджених постановою
Державного комітету СРСР з праці і соціальних
питань за узгодженням з ВЦРПС від 20 липня
1984 р. № 213, або на основі відомчих документів, які затверджені вже розпорядчими актами
органів державної влади України (наприклад,
Типові правила внутрішнього розпорядку для
працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455).
У Правилах внутрішнього трудового розпорядку мають бути детально описані такі питання:
— порядок прийняття і звільнення працівників;
— основні обов’язки та права працівників і
адміністрації підприємства (роботодавця);
— робочий час (у т. ч. час початку та закінчення роботи) і час відпочинку (у т. ч. перерви
для відпочинку та харчування);
— види заохочень за успіхи в роботі та стягнень за порушення трудової дисципліни.
Працівники мають бути ознайомлені з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, а їхній текст (чи, принаймні, витяг з них) повинен
бути розміщений на видному місці (приміром,
на дошці оголошень). Наявність Правил внутрішнього трудового розпорядку, періодичне
нагадування про необхідність їхнього дотримання, застосування до порушників трудової
дисципліни стягнень з часом дасть результати і
працівники під погрозою покарання будуть
вчасно приходити на роботу та йти з неї. Можливо, саме через відсутність Правил внутрішнього трудового розпорядку та невживання роботодавцем до порушників заходів впливу, вони
в повній мірі й не усвідомлюють того, що слід
дотримуватися встановленого режиму роботи.
Для того щоб оплачувати роботу працівників
за фактично відпрацьований час, підприємству
слід належним чином документувати час виходу
працівників на роботу та її залишення. Технічні
засоби контролю (турнікети) в офісних приміщеннях дозволяють отримувати таку інформацію з точністю чи не до секунди. За їх відсутності підприємству слід запровадити додаткові
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форми контролю, що не скасовує обов’язку використання табеля обліку робочого часу.
Облік використання робочого часу здійснюють
у табелі або методом суцільної реєстрації явок і
неявок на роботу, або методом реєстрації тільки
відхилень у використанні робочого часу — фіксацією неявок, запізнень тощо. Оскільки правила
ведення табеля підприємства розробляють самостійно, то в них можна передбачити, що всі приходи і відлучення з роботи фіксуються працівниками власноручно в окремому реєстрі, а потім
переносяться табельником чи іншою уповноваженою особою безпосередньо до табеля. У такий
спосіб буде досягнуто облік фактичного часу роботи і бухгалтерія зможе нараховувати оплату
праці пропорційно до відпрацьованого часу.
Працівників не обов’язково повідомляти про
те, що тепер час їх приходу на роботу фіксуватиметься «до хвилини», оскільки обов’язок вчасного виходу на роботу випливає з Правил внутрішнього трудового розпорядку. Але якщо в
обов’язки працівників не входило власноручне
фіксування часу виходу на роботу та відлучень з
неї, то про нові обов’язки їх слід попередити
(але це не є зміною істотних умов праці).
Нагадаємо, що за порушення трудової дисципліни відповідно до ст. 147 КЗпП до працівника
може бути застосовано тільки один з таких
заходів стягнення:
— догана;
— звільнення.
Щоправда, для окремих категорій працівників законодавством, статутами і положеннями
про дисципліну можуть бути передбачені й інші
дисциплінарні стягнення, але коло таких працівників обмежено (зазвичай, професіональною
сферою їх трудової діяльності) і є винятком із
загального правила.
Проте описаний метод домогтися від працівників вчасного приходу на роботу може створити нездоровий мікроклімат в колективі, оскільки примус — це вже крайній захід боротьби з
порушниками. Тож керівництво з одного боку
нібито і не йде на конфлікт, а з іншого — все
одно вживає адміністративні заходи до порушників, зокрема, має намір «карати» їх фінансово
(хоча, звісно, покаранням це назвати важко).
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Оплата праці

У ст. 97 КЗпП вказано, що оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.
Оплата може провадитися за результатами індивідуальних та колективних робіт.
Форми і системи оплати праці, норми праці,
розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри
надбавок, доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
виплат встановлюються підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням
норм і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною та галузевими (регіональними)
угодами. Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
Роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати
праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. У нашому випадку не йдеться про прийняття роботодавцем рішення, яке б погіршувало
умови оплати праці працівників. Заробітна плата виплачується за виконану роботу.
За почасової форми оплати праці передбачено можливість встановлення таких тарифних
ставок:
— місячна тарифна ставка;
— годинна тарифна ставка;
— місячний оклад;
— місячний посадовий оклад.
Місячна тарифна ставка та годинна тарифна ставка встановлюється для робітників,
які тарифікуються за кваліфікаційними розрядами (робітників-розрядників). Місячна тарифна
ставка — це щомісячна постійна розрахункова
величина для нарахування зарплати працівникам з погодинною почасовою системою оплати
праці. Альтернативою годинній тарифній ставці
є денні тарифні ставки.
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Місячний оклад, як правило, встановлюється
для категорії робітників наскрізних і окремих
професій, робота яких не тарифікується за кваліфікаційними розрядами (для робітників-нерозрядників).
Місячний посадовий оклад встановлюється
для керівників, професіоналів, фахівців та технічних працівників. Для нарахування зарплати
щомісяця визначається годинна ставка, яка обчислюється шляхом ділення розміру місячного
посадового окладу на місячну норму годин: за
поденного обліку робочого часу — на календарну норму, а за підсумованого обліку — на норму
годин за графіком роботи. У разі повного відпрацювання норми годин (календарної або за
графіком роботи) місячний оклад нараховується
в повному розмірі. Відтак, у разі невідпрацювання норми годин (календарної або за графіком
роботи) місячний оклад виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Хибною є думка, що якщо працівникам встановити погодинну оплату, то вони тоді будуть
працювати довше, щоб більше заробити, а на
роботу й надалі виходитимуть, коли заманеться.
У Методичних рекомендаціях щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання
мінімальних годинних гарантій в оплаті праці,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 квітня 1999 р.
№ 69 (далі — Методичні рекомендації № 69), вказано, що погодинна оплата праці є однією з систем
почасової форми оплати праці і передбачає
проведення нарахування зарплати працівникам,
виходячи з годинної тарифної ставки, яка встановлюється за домовленістю сторін або у колективному договорі, і фактичної кількості відпрацьованих ними годин за розрахунковий період.
Однак у ст. 92 КЗпП передбачено, що при застосуванні почасової оплати праці працівникам встановлюються нормовані завдання. Нормоване завдання при погодинній системі оплати праці — це
той обсяг робіт, який працівник має виконати за
годину праці. Для виконання окремих функцій та
обсягів робіт може бути встановлено норми обслуговування або норми чисельності працівників.
Застосування погодинної оплати праці передбачає також обов’язкове дотримання встановле26

них законодавством норм тривалості робочого
часу (для нормальних умов праці — не більше
40 годин на тиждень). Робота понад встановлену норму тривалості робочого часу може проводитись лише з підстав, передбачених у ст. 62
КЗпП.
І знову ж таки, Методичними рекомендаціями № 69 чітко визначено, що обов’язковою умовою застосування погодинної оплати праці повинен бути облік фактично відпрацьованих
робочих годин та систематичний контроль за
виконанням нормованих завдань.
Таким чином, незалежно від форми оплати
праці підприємство має забезпечити точний облік робочого часу в той спосіб і тими засобами,
які є для нього найбільш прийнятними. Нарахування зарплати пропорційно відпрацьованому
часу за умови встановлення посадового окладу
не є зміною істотних умов праці. Але запровадження погодинної оплати є зміною істотних
умов праці, а тому за два місяці працівників слід
попередити про це і запропонувати працювати
в нових умовах. При цьому слід зважати також,
чи не зменшиться зарплата працівників за
нормальних умов роботи, що не дозволяється
(зменшення зарплати), за деякими винятками,
і також є зміною істотних умов праці.

Нормування праці
та зміна режиму роботи

Якщо звичку запізнюватись на роботу мають
досить багато працівників підприємства, але
більшість з них все ж таки встигають виконувати поставлені перед ними завдання, то це свідчить про те, що або занижені норми праці, або є
зайві працівники. Тому підприємство може переглянути нормовані завдання, поклавши на
працівників більше обов’язків у порядку зміни
істотних умов праці. Можливо, на окремих посадах не потрібно мати цілу штатну одиницю,
тому можна оптимізувати кількість працівників, провівши їх скорочення.
Одним з дієвих способів боротьби із запізненнями є поділ робочого дня на частини. Це питання визначають Методичні рекомендації щодо
встановлення гнучкого режиму робочого часу,
затверджені наказом Міністерства праці та со№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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ціальної політики України від 4 жовтня 2006 р.
№ 359 (далі — Методичні рекомендації № 359).
Гнучкий режим робочого часу (далі — ГРРЧ) —
це така форма організації праці, за якої для деяких структурних підрозділів підприємства чи
окремих працівників допускається саморегулювання часу початку, закінчення та тривалості
робочого часу впродовж робочого дня. Тому він
поширюється на працівників, для яких виконання трудової функції не потребує їх обов’язкової
присутності на робочому місці в «звичайні» години роботи, які встановлені Правила трудового
розпорядку.
Як сказано в Методичних рекомендаціях
№ 359, ГРРЧ у більшості випадків передбачає
підсумований облік робочого часу. Такий режим
може бути застосований на підприємствах в
різних варіантах щодо початку та закінчення
робочого дня, його тривалості, перерви на харчування та відпочинок (вільний від роботи час)
залежно від виробничих (нерівномірне завантаження працівників роботою, коли основний
обсяг робіт припадає на початок чи кінець робочого дня або виходить за його межі — ненормований робочий день) та інших умов (робота місцевого транспорту, дитячих дошкільних закладів,
шкіл, лікувальних установ та установ побутового
обслуговування, значна віддаленість місця проживання від місця роботи тощо).
Застосування ГРРЧ не тягне змін в нормуванні та оплаті праці працівників, не впливає на порядок нарахування та розмір доплат, премій, не
надає пільг при обчисленні стажу роботи (у т. ч.
і спеціального) та інші трудові права працівників. У разі, коли рівень завантаження працівників роботою впродовж робочого дня дозволяє
надати їм вільний від роботи час для відпочинку
з відсутністю їх у цей час на робочому місці й
забезпечити їм нормальну, передбачену законодавством тривалість робочого дня, застосування ГРРЧ доцільне як альтернатива встановленню працівникам ненормованого робочого дня.
ГРРЧ може встановлюватись за угодою між
працівником і роботодавцем як при прийнятті
на роботу, так і згодом, у разі, коли з будь-яких
причин застосування звичайних графіків роботи
малоефективне або перехід на ГРРЧ сприятиме
№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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більш ефективному використанню робочого
часу, підвищенню ефективності праці, поліпшенню соціально-психологічного мікроклімату
в колективі. Запровадження ГРРЧ може бути ініційоване також за колективною заявою працівників підприємства або його окремого структурного підрозділу, виборним органом первинної
профспілкової організації. У цьому випадку роботодавець розглядає можливість введення ГРРЧ
і приймає відповідне рішення (пункти 2.5. – 2.6.
Методичних рекомендацій № 359).
У разі запровадження ГРРЧ працівники, які
переводяться на цей режим праці, повинні бути
поінформовані та ознайомлені з терміном, порядком та умовами його застосування не пізніше, як за місяць (п. 2.7. Методичних рекомендацій № 359).
Відповідно до п. 3.1. Методичних рекомендацій № 359 організація праці працівників в
умовах ГРРЧ передбачає три складові робочого часу, на які може поділятися робочий
день (зміна):
— фіксований час — це час, коли працівник
обов’язково повинен бути на робочому місці і виконувати безпосередньо свої виробничі функції;
— змінний час — це час, коли працівник на
свій розсуд може починати та закінчувати свій
робочий день (зміну). Це, як правило, одна – дві
години перед початком (закінченням) зміни та
час перерви на відпочинок і харчування;
— час перерви на відпочинок і харчування,
який може складати від 30 хвилин до двох годин
на зміну. Цей час працівник використовує на свій
розсуд і може бути відсутнім на робочому місці.
Як бачимо, трудове законодавство передбачає багато засобів налагодження взаємовідносин між працівниками та роботодавцем, щоб
«і вівці були цілі, і вовки ситі», як-от зміни в
оплаті праці чи режиму роботи. Але якщо і це не
допоможе, то роботодавцю слід вживати адміністративні важелі впливу на працівників, зокрема, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення злісних порушників
трудової дисципліни.
Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заробітна плата»
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Система пенсійного
забезпечення в Україні:
пенсії по інвалідності та у зв’язку
з втратою годувальника
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058) у солідарній системі
пенсійного страхування призначаються пенсії за віком, пенсії по інвалідності та
пенсії у зв’язку з втратою годувальника. У попередніх статтях ми вже детально розглянули пенсії за віком, а в цій статті зосередимося на пенсіях по інвалідності та у
зв’язку з втратою годувальника, адже інколи працівники підприємства можуть мати
право одночасно на різні види пенсій, але відповідно до чинного законодавства
таким особам призначається лише один із цих видів — за їхнім вибором. Тож аби
правильно (з врахуванням власних інтересів) зробити зазначений вибір для себе чи
допомогти у цьому комусь з працівників підприємства, ознайомтеся детально з
особливостями пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Види пенсій:
однакове і відмінне регулювання

Аналізуючи пенсійне законодавство, слід враховувати те, що його норми і положення, які регулюють окремі питання різних видів пенсій, можуть бути як однаковими (загальними для всіх
видів пенсій), так і відмінними. Наприклад, у
ст. 1 Закону № 1058 зазначається, що особи з інвалідністю (у т. ч. й діти з інвалідністю) та особи,
які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, так само як і особи, які досягли встановленого ст. 26 Закону № 1058 пенсійного віку,
належать до загальної категорії непрацездатних
громадян. Це важливо знати, адже у багатьох
нормативно-правових актах, що стосуються регулювання пенсійних та інших соціальних виплат,
іноді застосовується саме це загальне поняття.
Приміром, у законодавстві може встановлюватися
однаковий (загальний) прожитковий мінімум
для всіх непрацездатний осіб, а не окремі різні
прожиткові мінімуми для осіб, які отримують
пенсії за віком та пенсії по інвалідності тощо.
28

У той же час, наприклад, при обчисленні
страхового стажу для призначення різних видів
пенсій можуть враховуватися різні періоди.
Зокрема, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону
№ 1058 до страхового стажу для обчислення
розміру пенсії за віком, з якого обчислюється
розмір пенсії по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника, крім наявного страхового
стажу, зараховується також на загальних підставах період (відповідно до виду пенсії):
— з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 Закону № 1058;
— з дня смерті годувальника до дати, коли
годувальник досяг би віку, передбаченого ч. 1
ст. 26 Закону № 1058.

Умови призначення пенсії
по інвалідності

Різні питання призначення і виплати пенсій
по інвалідності у солідарній системі регулюються
у розділі ІV Закону № 1058. Зокрема, у ст. 30
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Закону № 1058 встановлюється, що пенсія по
інвалідності призначається:
— у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності;
— за наявності страхового стажу, передбаченого ст. 32 Закону № 1058;
— незалежно від того, коли настала інвалідність — у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.
При цьому слід зазначити, що пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання призначається
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105).
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Стаж для призначення пенсій
по інвалідності

У ст. 31 Закону № 1058 залежно від ступеня
втрати працездатності визначено три групи
інвалідності, одна з яких встановлюється
конкретній особі органом медико-соціальної
експертизи згідно із законодавством. Своєю
чергою, залежно від групи інвалідності відповідно до ст. 32 Закону № 1058 визначається
і необхідний страховий стаж, який має бути
наявним в особи (для виникнення права на призначення пенсії по інвалідності) на час встановлення інвалідності або на день звернення за
пенсією (див. Таблицю).
Таблиця

Необхідний страховий стаж для призначення пенсії по інвалідності залежно
від віку особи з інвалідністю та групи інвалідності
Необхідний
стаж
1 рік
2 роки
3 роки
4 роки
5 років
6 років
7 років
8 років
9 років
10 років
11 років
12 років
13 років
14 років

Вік особи з інвалідністю І групи

Вік особи з інвалідністю ІІ та ІІІ групи

до досягнення особою 25 років включно
від 26 років до досягнення особою 28 років включно
від 29 років до досягнення особою 31 року включно
від 32 років до досягнення особою 34 років включно
від 35 років до досягнення особою 37 років включно
від 38 років до досягнення особою 40 років включно
від 41 року до досягнення особою 43 років включно
від 44 років до досягнення особою 48 років включно
від 49 років до досягнення особою 53 років включно
від 54 років до досягнення особою 59 років включно
—
—
—
—

При цьому для деяких категорій осіб для
набуття ними права на пенсію по інвалідності передбачені інші вимоги щодо розмірів
страхового стажу, а саме:
— 15 років — для осіб, яким встановлено інвалідність після досягнення пенсійного віку;
— незалежно від наявності страхового
стажу — для осіб, інвалідність в яких настала у
період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії
чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під
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до досягнення особою 23 років включно
від 24 років до досягнення особою 26 років включно
від 27 років до досягнення особою 28 років включно
від 29 років до досягнення особою 31 року включно
від 32 років до досягнення особою 33 років включно
від 34 років до досягнення особою 35 років включно
від 36 років до досягнення особою 37 років включно
від 38 років до досягнення особою 39 років включно
від 40 років до досягнення особою 42 років включно
від 43 років до досягнення особою 45 років включно
від 46 років до досягнення особою 48 років включно
від 49 років до досягнення особою 51 року включно
від 52 років до досягнення особою 55 років включно
від 56 років до досягнення особою 59 років включно

час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму
Януковича (Революції Гідності), і які звернулися
за медичною допомогою у період з 21 листопада
2013 р. по 30 квітня 2014 р..

Розмір пенсії по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності визначається
відповідно до ст. 33 Закону № 1058 залежно
від групи інвалідності наступним чином:
29
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— І група — 100% пенсії за віком;
— ІІ група — 90% пенсії за віком;
— ІІІ група — 50% пенсії за віком.
У свою чергу «пенсія за віком» у зазначеному
випадку обчислюється відповідно до статей 27,
28 Закону № 1058 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 (більш детально з правилами обчислення пенсій за віком ви можете ознайомитися
у статті «Система пенсійного забезпечення в
Україні: пенсії за віком», опублікованої у № 5 (161) за
поточний рік газети «Консультант Кадровика»).
Разом з тим, у ст. 33 Закону № 1058 передбачено право для непрацюючих осіб з інвалідністю II групи за їхнім вибором на призначення
пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком,
обчисленої відповідно до статей 27, 28 Закону
№ 1058, за наявності такого страхового стажу:
— у жінок — 20 років, а у чоловіків — 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у
віці до 46 років включно;
— у жінок — 21 рік, а у чоловіків — 26 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці
до 48 років включно;
— у жінок — 22 роки, а у чоловіків — 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
у віці до 50 років включно;
— у жінок — 23 роки, а у чоловіків — 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
у віці до 53 років включно;
— у жінок — 24 роки, а у чоловіків — 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
у віці до 56 років включно;
— у жінок — 25 років, а у чоловіків — 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у
віці до 59 років включно.
Крім того, непрацюючі особи з інвалідністю
II групи, яким установлено інвалідність після
досягнення пенсійного віку, передбаченого
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ст. 26 Закону № 1058, та особи з інвалідністю III
групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за
віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28
Закону № 1058, за наявності страхового стажу,
зазначеного в абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону № 1058
(тобто у чоловіків — 35 років, а у жінок —
30 років).

Періоди призначення і строки
виплати пенсій по інвалідності

Згідно зі ст. 34 Закону № 1058 період призначення пенсії по інвалідності залежить від того,
досягла особа пенсійного віку чи ні. Так, пенсія
по інвалідності призначається:
— на весь строк встановлення інвалідності — особам, які ще не досягли пенсійного віку;
— довічно — особам, які досягли пенсійного
віку (повторний огляд таких осіб проводиться
тільки за їхньою заявою).
Крім того, оскільки, як зазначалося вище,
розмір пенсії по інвалідності залежить від групи
інвалідності, то згідно зі ст. 35 Закону № 1058
відповідні зміни у виплаті пенсій відбуваються у разі:
— зміни групи інвалідності на вищу (пенсія
в новому розмірі виплачується з дня зміни групи
інвалідності);
— встановлення інвалідності нижчої групи
(пенсія виплачується за попередньою групою до
кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності, далі — у новому розмірі);
— визнання особи, яка пройшла повторний
огляд, здоровою (пенсія виплачується до кінця
місяця, по який встановлено інвалідність, надалі виплата пенсії припиняється або змінюється
вид пенсії);
— нез’явлення особи в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у визначений для цього строк (виплата пенсії по
інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому особа мала
з’явитися на повторний огляд);
— пропущення особою з поважних причин
строку повторного огляду медико-соціальної
експертизи або визнання її знову особою з інвалідністю (виплата пенсії по інвалідності від№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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новлюється з дня, з якого припинено виплату,
до дня повторного огляду, але не більш як за три
роки, якщо орган медико-соціальної експертизи
визнає її за цей період особою з інвалідністю
(при цьому якщо під час повторного огляду особу переведено на іншу групу інвалідності (вищу
або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності);
— визнання особи, якій було припинено виплату пенсії по інвалідності у зв’язку з відновленням здоров’я або внаслідок нез’явлення на
повторний огляд без поважних причин, особою з інвалідністю (виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення
виплати пенсії минуло не більше п’яти років
(якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах)).
При цьому органи медико-соціальної експертизи зобов’язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду в порядку, встановленому законодавством, про результати повторного
огляду осіб, яким призначена пенсія по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на зазначений
огляд.

Умови призначення пенсій
у зв’язку з втратою годувальника

Порядок призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника регулюється у розділі V Закону
№ 1058, у ч. 1 ст. 36 якого зазначається, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого
(а також згідно з ч. 7 ст. 36 Закону № 1058 визнаного безвісно відсутнім або оголошеним померлим у встановленому законом порядку) годувальника, які були на його утриманні за умови:
— наявності в годувальника на день смерті
страхового стажу, який був би необхідний йому
для призначення пенсії по III групі інвалідності;
— незалежно від тривалості страхового стажу
в годувальника, якщо він був пенсіонером, або
став інвалідом в період проходження строкової
військової служби чи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада
№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію
та проти режиму Януковича, або помер (загинув) у зазначений період Революції Гідності.
При цьому зверніть увагу, що дітям пенсія у
зв’язку з втратою годувальника призначається —
незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника, а батьки і чоловік (дружина)
померлого, які не були на його утриманні, набувають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника лише у разі, якщо втратили джерело засобів до існування.
Також слід зазначити, що згідно з ч. 8 ст. 36
Закону № 1058 пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, призначаються відповідно до Закону
№ 1105.

Непрацездатні члени сім’ї
та утриманці

Згідно з ч. 2 ст. 36 Закону № 1058 непрацездатними членами сім’ї вважаються:
— чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони
є особами з інвалідністю або досягли пенсійного
віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1058;
— діти померлого годувальника (у т. ч. діти,
які народилися до спливу 10 місяців з дня його
смерті), які не досягли 18 років або старші цього
віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до
досягнення 18 років;
— діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах
(у т. ч. у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період
між завершенням навчання за одним освітньокваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не
перевищує чотирьох місяців), — до закінчення
такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно
від того, навчаються вони чи ні;
— чоловік (дружина), а в разі їх відсутності —
один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи
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бабуся померлого годувальника незалежно від
віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми)
померлого годувальника до досягнення нею
(ними) 8 років.
Відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону № 1058 до
членів сім’ї, які вважаються такими, що були
на утриманні померлого годувальника, відносяться вищезазначені непрацездатні члени сім’ї, за умови, якщо вони:
— були на повному утриманні померлого годувальника;
— одержували від померлого годувальника
допомогу, що була для них постійним і основним
джерелом засобів до існування (якщо вони вже
одержували іншу пенсію — мають право перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника).
Крім того, право на пенсію у зв’язку з втратою
годувальника мають:
— усиновлені діти нарівні з рідними дітьми;
— пасинок і падчерка нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від
батьків;
— неповнолітні діти в разі їх усиновлення,
якщо вони мали це право і до усиновлення.

Розмір пенсії у зв’язку
з втратою годувальника

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника
призначається згідно зі ст. 37 Закону № 1058 у
такому розмірі:
— 50% пенсії за віком померлого годувальника — на одного непрацездатного члена сім’ї;
— 100% пенсії за віком померлого годувальника — на двох та більше непрацездатних членів сім’ї, що розподіляється між ними рівними
частками.
При цьому дітям-сиротам пенсія у зв’язку з
втратою годувальника призначається у зазначених розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Якщо право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають кілька членів сім’ї, то для них всіх
призначається одна спільна пенсія. Але на вимогу
члена сім’ї із загальної суми пенсії може виділятися його частка, яка виплачується окремо — виділення частки пенсії провадиться з першого числа
місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла
заява про виділення частки пенсії (ст. 39 Закону
№ 1058).

Періоди призначення пенсії
у зв’язку з втратою
годувальника

Період призначення пенсії у зв’язку з втратою
годувальника, так само як і період призначення
пенсії по інвалідності, залежить від того, чи досягла особа пенсійного віку. Так, згідно зі ст. 38
Закону № 1058 пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається:
— на весь період, протягом якого член
сім’ї померлого годувальника вважається
непрацездатним згідно зі ч. 2 ст. 36 Закону
№ 1058 — особам, які ще не досягли пенсійного віку;
— довічно — членам сім’ї померлого годувальника, які досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону №1058.
У разі виникнення обставин, котрі спричиняють необхідність зміни розміру або припинення виплати пенсії відповідно до законодавства, то зазначена зміна або припинення згідно
з ч. 2 ст. 38 Закону № 1058 здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому склалися зазначені обставини.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства

У наступному номері ви зможете ознайомитися з особливостями пенсійного забезпечення
«чорнобильців», у т. ч. й належними їм пільгами та компенсаціями
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від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIII

Верховна Рада України

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Набуття чинності:
17 червня 2018 року
(окрім ч. 2 ст. 23 Закону,
яка набуде чинності
17 червня 2019 року)

Остання редакція:
16 лютого 2018 року

Найсуттєвіше:
Цей Закон потрібен, насамперед, керівникам і юристам товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю,
оскільки саме їм доведеться
приводити статути своїх підприємств у відповідність до
нового Закону та проводити
держреєстрацію відповідних
змін протягом року з дня набуття чинності цим Законом.
Проте кадровикам таких
суб’єктів господарювання також слід бути обізнаними з
новими правилами регулювання відносин, пов’язаних зі
створенням, діяльністю та припиненням товариств, а також
повноваженнями й зобов’язаннями їх учасників, виконавчих органів та посадових осіб.

Глава I. Загальні положення
Стаття 1. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з
додатковою відповідальністю (далі — товариство), порядок їх створення, діяльності та припинення,
права та обов’язки їх учасників.
2. Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю у сферах страхової та інвестиційної діяльності, в галузі виробництва сільськогосподарської
продукції, а також в інших сферах діяльності, порядок їх створення, діяльності та припинення регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.
3. Управління товариствами з обмеженою відповідальністю та товариствами з додатковою відповідальністю, у статутних капіталах яких є частка держави або органів місцевого самоврядування, регулюється цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.
Стаття 2. Відповідальність учасників товариства, які не повністю внесли вклади
1. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його
зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
Стаття 3. Відповідальність товариства
1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном.
2. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників.
Стаття 4. Учасники товариства
1. Кількість учасників товариства не обмежується.
Стаття 5. Права учасників товариства
1. Учасники товариства мають такі права:
1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;
2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
3) брати участь у розподілі прибутку товариства;
4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
2. Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.
Стаття 6. Обов’язки учасників товариства
1. Учасники товариства зобов’язані:
1) дотримуватися статуту;
2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.
2. Учасники можуть мати обов’язки, встановлені законом та статутом товариства.
Стаття 7. Корпоративний договір
1. Договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження
певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі — корпоративний договір), є безвідплатним і
вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.
2. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.
3. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник
має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.
4. Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування
згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.
5. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором. Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна
громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і
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більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його
укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
6. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.
Стаття 8. Безвідклична довіреність з корпоративних прав
1. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників, довіритель може зазначити у довіреності, що до
закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).
2. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.
3. У разі порушення прав та інтересів довірителя представник на вимогу довірителя має припинити користуватися безвідкличною довіреністю та відмовитися від неї. У разі виникнення спору безвідклична довіреність може бути скасована судом.
4. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.
5. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона була уповноважена, іншій особі, якщо інше
не передбачено у довіреності.
Глава II. Створення товариства
Стаття 9. Найменування товариства
1. Найменування товариства має містити назву товариства, а також організаційно-правову форму (товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю).
2. Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне і скорочене найменування іноземними мовами.
Стаття 10. Створення товариства
1. Створення товариства відбувається за рішенням його засновників.
2. Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення
товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі. Договір про створення товариства може встановлювати
порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.
Стаття 11. Статут товариства
1. Установчим документом товариства є статут.
2. Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.
3. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це
органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується
нотаріально.
4. Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери) правопопередника, або якщо такі права є вужчими або більш
обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) правопопередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одностайним рішенням всіх учасників і підписується в порядку, визначеному частиною другою цієї статті.
5. У статуті товариства зазначаються відомості про:
1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.
6. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.
Глава III. Статутний капітал та вклади учасників
Стаття 12. Статутний капітал товариства
1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті
України.
2. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника
товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.
3. Статутом товариства можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. Відповідні положення можуть
бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники
товариства.
Стаття 13. Вклад учасника товариства
1. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
2. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для
оплати його вкладу.
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3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких
взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.
Стаття 14. Внесення вкладу у зв’язку із створенням товариства
1. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо
інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням
загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
2. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.
Стаття 15. Прострочення внесення вкладу
1. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження
про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для
погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи
статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.
2. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
4) про ліквідацію товариства.
3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів
голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.
Стаття 16. Збільшення статутного капіталу товариства
1. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.
2. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.
Стаття 17. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів
1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку
товариства.
2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
Стаття 18. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів
1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
2. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його
частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого
переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених
учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
3. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного
капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники
товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.
5. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не
більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
6. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення
додаткових вкладів не встановлено менший строк.
7. Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися
інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.
8. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник
та/або третя особа зобов’язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки
у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.
9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори
учасників товариства приймають рішення про:
1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
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2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.
10. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.
Стаття 19. Зменшення статутного капіталу товариства
1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до товариства з
письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:
1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;
2) дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором;
3) укладення іншого договору з кредитором.
У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов’язань товариством.
5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається,
що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним.
Стаття 20. Переважне право учасника товариства
1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.
2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до
розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.
3. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це інших
учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав
свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були
повідомлені учасникам товариства.
4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову
заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов’язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу
пропонованої до продажу частки (частини частки).
У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.
У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше
повідомлених учасникам товариства умовах.
5. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов’язків покупця частки (частини частки), якщо
переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.
6. Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної
частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Статутом може
встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. Статутом також може бути передбачений обов’язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів
учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
7. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.
8. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.
Стаття 21. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам
1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим
учасникам товариства або третім особам.
2. Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів
учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
3. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
Стаття 22. Особливості звернення стягнення на частку учасника товариства
1. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов’язання іншої особи.

36

№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018

АКТУАЛЬНО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

2. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про
накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для
розрахунку вартості частки боржника відповідно до частини четвертої цієї статті.
3. З дня одержання повідомлення, передбаченого частиною другою цієї статті, товариство зобов’язане надавати виконавцю та боржнику
доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.
4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного частиною другою цієї статті, виконавець здійснює розрахунок вартості частки
боржника відповідно до частини восьмої статті 24 цього Закону станом на день, що передував накладенню арешту на частку.
5. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 цього Закону.
6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку
покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.
7. Якщо оплата, передбачена частиною шостою цієї статті, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається
розірваним.
8. Якщо товариство не виконає обов’язків відповідно до частини другої чи третьої цієї статті, або учасники товариства не скористаються
правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до частини сьомої цієї статті, частка
передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.
Стаття 23. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства
1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників
товариства.
2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття
спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно
до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.
Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення,
пов’язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.
Стаття 24. Вихід учасника з товариства
1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який
час без згоди інших учасників.
2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою
інших учасників.
3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником
заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.
4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок
якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки
учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
7. Товариство зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для
здійснення такої виплати.
8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено
зобов’язанням із передачі іншого майна.
10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
11. Товариство зобов’язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів,
необхідних для визначення вартості його частки.
12. Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить
з товариства, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
13. Положення частин восьмої – одинадцятої цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами
учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення
товариство зобов’язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.
14. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.
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Стаття 25. Набуття товариством частки у власному статутному капіталі
1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що
на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.
2. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
3. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі
прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.
4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов’язане
здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).
Стаття 26. Виплата дивідендів учасникам товариства
1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття
рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у
яких взяли участь всі учасники товариства.
3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.
4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не
встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.
5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання
(включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат товариству.
Стаття 27. Обмеження виплати дивідендів
1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв’язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками
учасників товариства відповідно до цього Закону;
2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
2. Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про
виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися.
3. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
Глава IV. Управління товариством
Стаття 28. Органи товариства
1. Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.
Стаття 29. Загальні збори учасників
1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.
2. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.
3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.
Стаття 30. Компетенція загальних зборів учасників
1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.
2. До компетенції загальних зборів учасників належать:
1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що
залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

38

№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018

АКТУАЛЬНО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.
3. Питання, передбачені частиною другою цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть
бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з цього Закону.
4. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.
Стаття 31. Скликання загальних зборів учасників
1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також:
1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
2) на вимогу наглядової ради товариства;
3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного
капіталу товариства.
2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До
порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату
дивідендів та їх розмір.
3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До
порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану
товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.
4. У разі порушення обов’язку, передбаченого частиною третьою цієї статті, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного
строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв’язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов’язку.
5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.
6. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів,
письмово із зазначенням причин відмови протягом п’яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.
7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання
таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
8. Виконавчий орган товариства зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів
з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не
отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені статтею 32 цього Закону, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.
10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли
участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
Стаття 32. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства
1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників.
2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.
3. Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення
загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.
4. Повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.
5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного
включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.
7. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства,
підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично
включеним до порядку денного загальних зборів учасників.
8. Після надсилання повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини сьомої цієї статті.
9. Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до
запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до частини четвертої цієї статті.
10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення частин восьмої
і дев’ятої цієї статті не застосовуються.
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11. Виконавчий орган товариства зобов’язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією,
необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови
для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.
Стаття 33. Проведення загальних зборів учасників
1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому цим Законом та статутом товариства.
2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.
4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини третьої цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг
загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа.
Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь
всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання
такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення,
якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.
7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства. Проведення
загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.
Стаття 34. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного
1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.
2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються трьома чвертями голосів усіх
учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються
одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
5. Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього Закону приймаються
одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів
учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
Стаття 35. Заочне голосування
1. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
2. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається
до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.
Стаття 36. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування
1. Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.
2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
4) ліквідацію товариства;
5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
6) виключення учасника з товариства.
3. Статутом товариства можуть бути визначені додаткові питання, рішення з яких не приймаються шляхом опитування.
4. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом
товариства.
5. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань).
У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом
якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.
6. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з
дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених
статутом товариства.
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7. Статутом товариства можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника товариства.
8. Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку
на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом
опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.
9. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.
10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Якщо інше не встановлено статутом товариства,
датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
11. Інші питання процедури проведення опитування можуть визначатися статутом товариства.
12. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення статей 32 - 35 цього Закону.
Стаття 37. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника
1. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким
учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
2. До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32 – 36 цього Закону, а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням положень частини першої цієї статті.
Стаття 38. Наглядова рада товариства
1. Статутом товариства може бути передбачено утворення наглядової ради.
2. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.
Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення
розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.
3. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради,
розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються статутом товариства.
4. Наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.
5. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути
оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке
підписання загальними зборами учасників.
6. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень
члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.
Стаття 39. Виконавчий орган товариства
1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.
2. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення).
3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.
4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена
інша назва.
5. Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є «дирекція», а його голови — «генеральний директор», якщо статутом не передбачені інші назви.
6. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо
статутом не передбачено обрання членів виконавчого органу та його голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому порядку.
7. Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності
товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов’язаний скликати засідання виконавчого органу. Статутом товариства можуть
встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких голова колегіального виконавчого
органу має скликати засідання виконавчого органу товариства. Порушення вимог цієї частини головою виконавчого органу є підставою для
розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту).
8. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. Статут товариства може містити перелік
питань, прийняття рішення щодо яких вимагатиме більшої кількості голосів.
9. Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства або діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути
членом наглядової ради цього товариства.
10. Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства
без довіреності. Статут товариства може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від
імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності
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виключно разом. Якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов’язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.
11. Член колегіального виконавчого органу товариства не може передати свій голос іншим членам цього виконавчого органу товариства.
12. Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.
13. Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути
тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов’язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу
або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом товариства може бути передбачено
вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів обов’язків для всіх членів колегіального виконавчого органу.
Стаття 40. Обов’язки та відповідальність членів наглядової ради товариства та членів виконавчого органу товариства
1. Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.
2. Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.
3. Член наглядової ради товариства, член виконавчого органу товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
4. Відповідальність членів виконавчого органу товариства чи членів наглядової ради товариства перед товариством відповідно є солідарною.
5. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства, а член наглядової
ради товариства — без згоди загальних зборів учасників:
1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності товариства;
2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.
6. Порушення обов’язків, передбачених частиною п’ятою цієї статті, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою
особою без виплати компенсації.
Стаття 41. Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників
1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов’язаного (не пов’язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.
2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.
3. Витрати, пов’язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий
аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування
витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.
4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу
договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов’язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.
Стаття 42. Посадові особи товариства
1. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства.
2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов’язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та
підставах, зазначених у договорі між нею і товариством.
3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов’язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.
4. При обранні на посаду посадова особа товариства зобов’язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу
афілійованих осіб посадова особа у п’ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов’язана повідомити про це товариство.
5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність),
пов’язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.
6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов’язана протягом двох днів письмово повідомити про це
виконавчий орган товариства та наглядову раду товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити про
виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.
7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням ними посадових обов’язків та
становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця
заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк
не встановлений таким договором.
8. Порушення посадовою особою обов’язків, передбачених частинами другою, четвертою, шостою і сьомою цієї статті, є підставою для
розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.
9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
Стаття 43. Зберігання документів товариства
1. Товариство зобов’язано зберігати такі документи:
1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);
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2) статут товариства та зміни до статуту;
3) протоколи загальних зборів учасників;
4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого
органу товариства;
7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
8) річну фінансову звітність;
9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
10) документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;
11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;
12) документи, що підтверджують права товариства на майно;
13) документи бухгалтерського обліку.
2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у
разі призначення) — щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.
5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов’язаний надати такому
учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.
Глава V. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість
Стаття 44. Значний правочин
1. Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення
певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).
2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує
50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.
3. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними
збори учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.
4. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
5. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.
Стаття 45. Правочин, щодо якого є заінтересованість
1. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі — правочин із заінтересованістю), якщо він укладається товариством з будь-ким із таких осіб:
1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою;
2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами;
3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу товариства;
4) іншою особою, визначеною статутом товариства.
2. Статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Відповідні
положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли
участь всі учасники товариства.
3. Якщо учасники товариства не дійшли згоди про встановлення у статуті порядку погодження щодо правочинів із заінтересованістю,
правила цієї статті не застосовуються.
4. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки,
завдані товариству.
Стаття 46. Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю
1. Значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
2. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення,
створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства з моменту вчинення цього правочину.
3. До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також правило абзацу другого частини третьої статті 92 Цивільного
кодексу України.
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Глава VI. Виділ та припинення товариства
Стаття 47. Виділ товариства
1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та
обов’язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.
Стаття 48. Припинення товариства
1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.
2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Законом, з
дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.
3. Якщо серед правопопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в
депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним
товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.
Стаття 49. Злиття товариств
1. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов’язків
декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.
Стаття 50. Приєднання товариства
1. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов’язків іншому господарському товариству – правонаступнику.
2. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка
не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.
Стаття 51. Поділ товариства
1. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов’язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.
2. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.
Стаття 52. Перетворення товариства
1. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх
прав і обов’язків новому господарському товариству – правонаступнику.
Стаття 53. Договір про припинення товариства
1. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та
обов’язків юридичним особам – правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи – правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб –
правонаступників та інші умови припинення.
Стаття 54. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу товариства
1. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.
2. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств-правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства –
правонаступника.
3. Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства – правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що
припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства – правонаступника.
4. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.
5. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства – правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.
6. Якщо правонаступником товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу
такого капіталу на частки між учасниками, положення частин другої – п’ятої цієї статті не застосовуються.
Стаття 55. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства
1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання — з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов’язане письмово повідомити про це всіх відомих
йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про
прийняте рішення.
2. Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення
йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:
1) надання забезпечення виконання зобов’язання;
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2) дострокового припинення або виконання зобов’язання (зобов’язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.
3. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства
вчинення додаткових дій щодо зобов’язання (зобов’язань) перед ним.
4. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
5. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які
згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну
відповідальність за зобов’язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов’язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов’язанням, що існувало у
нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов’язанням.
6. Якщо товариств – правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство – правонаступник, створене внаслідок поділу,
несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства – правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство – правонаступника щодо конкретних обов’язків товариства, що припинилося, товариства – правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.
Глава VII. Товариство з додатковою відповідальністю
Стаття 56. Товариство з додатковою відповідальністю
1. Учасники товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями
своїм майном у розмірі, який встановлюється статутом товариства з додатковою відповідальністю і є однаково кратним для всіх учасників до
вартості внесеного кожним з них вкладу.
2. У разі визнання банкрутом одного з учасників товариства з додатковою відповідальністю його відповідальність за зобов’язаннями товариства з додатковою відповідальністю розподіляється між іншими учасниками цього товариства пропорційно до розміру належних їм
часток у статутному капіталі.
3. До товариств з додатковою відповідальністю застосовуються норми цього Закону щодо товариств з обмеженою відповідальністю, що
не суперечать нормам цієї статті.
Глава VIII. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім частини другої статті 23 цього Закону, яка набирає чинності
через один рік з дня набрання чинності цим Законом.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49,
ст. 682 із наступними змінами) у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.
3. Протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання
чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з
додатковою відповідальністю.
4. Встановити, що до внесення відповідних змін до Господарського процесуального кодексу України при розгляді справ, порушених за
позовною вимогою, передбаченою частиною п’ятою статті 20 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»,
застосовуються такі правила:
1) позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошові кошти в розмірі, сплаченому покупцем на виконання договору купівліпродажу частки (частини частки), визначеному в ухвалі суду;
2) невиконання вимоги про внесення грошових коштів на депозитний рахунок суду є підставою для залишення позову без розгляду;
3) суд у своєму рішенні вирішує питання про перерахування грошових коштів, внесених на депозитний рахунок суду, покупцю або про їх повернення.
5. Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю звільняються від сплати адміністративного
збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):
статтю 79 викласти в такій редакції:
«Стаття 79. Створення та діяльність господарських товариств
1. Порядок створення та порядок діяльності окремих видів господарських товариств регулюються законом.
2. Господарське товариство, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить господарському товариству, державна частка
у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, у разі здійснення ними закупівель та за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює
або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі», звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за
кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або
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внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в
договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо»;
статтю 86 викласти в такій редакції:
«Стаття 86. Обмеження на формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства
1. Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом»;
статті 87, 88, 91, 92 та 207 виключити;
2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356):
у статті 98:
у частині першій слова «передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу» замінити словами «належать до компетенції
інших органів товариства»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Учасник товариства не має права голосу при прийнятті загальними зборами товариства рішень з питань щодо вчинення з ним правочину
та щодо спору між ним і товариством, якщо інше не встановлено законом. Це правило не застосовується у товаристві з одним учасником»;
частину п’яту виключити;
статтю 100 викласти в такій редакції:
«Стаття 100. Вихід та виключення з товариства
1. Учасники товариства мають право вийти з товариства, якщо інше не випливає із закону.
2. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства»;
статтю 104 після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
«2. Юридична особа, яка не вправі розподіляти прибуток між учасниками, не може бути реорганізована, якщо серед правонаступників є
юридична особа, наділена таким правом. Якщо серед правонаступників є юридична особа, яка не вправі розподіляти прибуток між учасниками, рішення про реорганізацію товариства, наділеного таким правом, приймається одностайно загальними зборами учасників, у яких взяли
участь всі учасники товариства.
3. Юридична особа, яка не вправі розподіляти майно між учасниками, зокрема у разі ліквідації, не може бути реорганізована, якщо серед
правонаступників є юридична особа, наділена таким правом. Якщо серед правонаступників є юридична особа, яка не вправі розподіляти
майно між учасниками, рішення про реорганізацію товариства, наділеного таким правом, приймається одностайно загальними зборами учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
4. Установа не може бути перетворена».
У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою;
назву підрозділу 4 § 1 глави 8 «4. Товариство з обмеженою відповідальністю» та статті 140 – 151 виключити;
частину другу статті 258 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства»;
3) у частині першій статті 78 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2010 р., № 38, ст. 509)
слова «зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини»
замінити словами «крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню»;
4) абзац п’ятий частини третьої статті 87 Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50 – 51,
ст. 384; 2015 р., № 25, ст. 188) виключити;
5) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної
Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17, № 47, ст. 800; 2017 р., № 2, ст. 25; із змінами, внесеними Законом України від 16 листопада 2017 р. № 2210-VIII):
у частині першій статті 1:
у пункті 1 слова «у випадку, передбаченому» замінити словами «у випадках, передбачених», слова «та оновлюється» виключити та доповнити словами «а також про проведену реєстраційну дію»;
пункт 8 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«інші особи відповідно до цього Закону»;
абзац п’ятий частини другої статті 13 після слів «реєстрацію створення юридичної особи» доповнити словами «державну реєстрацію змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі», а після слів «податку на додану вартість» — словами «та/
або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій»;
частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
«2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі)»;
у частині першій статті 15:
в абзаці другому пункту 9 слова «створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до
відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдино-
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му державному реєстрі» замінити словами «державного органу, органу місцевого самоврядування, громадського об’єднання, благодійної та
релігійної організацій, а також юридичної особи, створеної на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування»;
в абзаці другому пункту 12 слова «створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до
відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному
державному реєстрі» замінити словами «державного органу, органу місцевого самоврядування, громадського об’єднання, благодійної та релігійної організацій, а також юридичної особи, створеної на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування»;
у статті 17:
пункт 1 частини першої:
після слова «поділу» доповнити словом «виділу»;
доповнити третім реченням такого змісту: «У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту»;
у частині четвертій:
абзац перший після слів «юридичної особи» доповнити словами «крім змін до відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті»;
пункт 4 виключити;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників
товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині — товариство) подаються такі
документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;
2) документ про сплату адміністративного збору;
3) один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;
в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;
д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;
е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення з (повернення з володіння) відповідача частки (частини частки) у статутному
капіталі товариства.
Справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах «а» і «б» цієї частини, засвідчується нотаріально. Якщо
у випадках, передбачених законом (смерть учасника, реорганізація тощо), таке рішення приймається без урахування голосів учасника у зв’язку
з настанням певної обставини, подається також доказ настання такої обставини (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена
нотаріально або тим, хто видав документ).
Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті «в» цієї частини, засвідчується нотаріально. Разом з таким документом подається доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ). Якщо відповідно до статуту товариства вимагається згода інших учасників на вступ до товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.
Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті «г» цієї частини, засвідчується нотаріально. Якщо відповідно до закону або
статуту товариства вимагається згода інших учасників на вихід з товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.
Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті «ґ» цієї частини, засвідчується нотаріально. Одночасно може бути надана довідка про формування резервного капіталу товариства.
Документи подаються такими особами:
товариством — якщо подаються документи, зазначені в підпунктах «а» і «б» цієї частини;
спадкоємцем чи правонаступником учасника товариства — якщо подається документ, зазначений у підпункті «в» цієї частини;
учасником, який виходить з товариства, або його спадкоємцем чи правонаступником — якщо подається документ, зазначений у підпункті
«г» цієї частини;
особою, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства, або особою, яка передала її, — якщо подається документ,
зазначений у підпункті «ґ» цієї частини;
позивачем — якщо подаються документи, зазначені в підпунктах «д», «е» цієї частини».
У зв’язку з цим частини п’яту – двадцяту вважати відповідно частинами шостою – двадцять першою;
частину двадцяту виключити;
частини п’яту та шосту статті 18 виключити;
у статті 23:
у частину першу включити пункт 6 такого змісту:
«6) документ про сплату адміністративного збору — у випадках, передбачених цим Законом»;
частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) документ про сплату адміністративного збору — у випадках, передбачених цим Законом»;
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у статті 25:
після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«3. У разі проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, а також пов’язаних з переданням (набуттям) частки
(частини частки) у статутному капіталі самому товариству з обмеженою або додатковою відповідальністю, державний реєстратор одночасно
вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки (частини частки) у статутному капіталі. Ця частина не
застосовується, якщо товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, яке набуває частку (частину частки) у своєму статутному
капіталі, разом із заявою про державну реєстрацію надасть довідку про формування резервного капіталу у розмірі, який відповідно до закону
допускає володіння часткою (частиною частки) у своєму статутному капіталі.
4. У день проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю або зміною розмірів їхніх часток, суб’єкт державної реєстрації повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з Єдиного державного реєстру заявнику, товариству, особам, які були зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства до проведення реєстраційної дії, та особам, які зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства
після проведення реєстраційної дії. Якщо суб’єкту державної реєстрації відома електронна пошта осіб, яким надсилається ця виписка, він у
той самий день додатково надсилає копію виписки зазначеним особам електронною поштою».
У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – восьмою;
доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. У разі якщо під час розгляду заяви та документів для державної реєстрації державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі інших пакетів документів для державної реєстрації щодо цього самого суб’єкта, наступний пакет документів розглядається після проведення державної реєстрації або зупинення розгляду чи відмови в такій реєстрації на підставі заяви та документів, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі раніше»;
частину першу статті 28 доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12) статут товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю поданий зі змінами, прийнятими без
врахування голосів, які припадають на частку померлого учасника товариства»;
у частині першій статті 36:
абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: «Якщо відповідно до частини четвертої статті 25 цього Закону певним особам має надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру, розмір адміністративного збору збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму для
працездатних осіб та кількості таких осіб»;
в абзаці тринадцятому слова «України у строк, визначений цими законами» виключити;
доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін
до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами»;
у тексті Закону слова «рішення суду» в усіх відмінках та числах замінити словами «судове рішення» у відповідному відмінку та числі;
6) Закон України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017 р., № 7 – 8,
ст. 50, № 9, ст. 67, № 48, ст. 436; із змінами, внесеними Законом України від 7 грудня 2017 р. № 2234-VIII) доповнити статтею 531 такого змісту:
«Стаття 531. Особливості звернення стягнення на частку учасника товариства з обмеженою відповідальністю, учасника товариства з додатковою відповідальністю
1. Особливості звернення стягнення на частку (частину частки) учасника товариства з обмеженою відповідальністю та учасника товариства
з додатковою відповідальністю визначаються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
7) підпункт «е» пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) після слів «інших установчих документів юридичної особи» доповнити словами
«договорів купівлі-продажу та інших договорів, що встановлюють зобов’язання відчуження частки (частини частки) у статутному (складеному)
капіталі юридичної особи, договорів застави частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, актів прийманняпередачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства, інших правочинів про передачу або перехід частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, інших волевиявлень, пов’язаних із зміною участі у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, набуттям або припиненням такої участі (у тому числі заяв, дозволів, відмов тощо із зміною або без зміни розміру статутного
(складеного) капіталу)».
Президент України
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Професійні стандарти —
модна іграшка чи кадровий
інструмент роботодавців?

Вже кілька років на семінарах, «круглих столах» та конференціях окремі українські роботодавці й кадровики розповідали про користь застосування ними для
«внутрішнього» користування різних професійних стандартів на професії за відповідним профілем діяльності конкретного підприємства. Звучало це доволі
цікаво, але залишалися відкритими питання щодо легітимності цих нормативних
корпоративних документів. Наприклад, за межами дискурсу лишалася сфера
навчання, для якої професійні стандарти мали б бути орієнтиром у підготовці
майбутніх працівників відповідно до кваліфікаційних вимог роботодавців. Отже,
тривалий час професійні стандарти залишалися де-факто лише часткою корпоративної культури окремих великих підприємств металургійної галузі, ресторанного бізнесу та деяких інших сфер діяльності. Проте минулого року в Україні таки
було затверджено нормативні акти, в яких детально прописано порядок застосування й затвердження професійних стандартів на загальнодержавному рівні.
Ознайомтеся з механізмом їхнього функціонування на ринку праці, аби з’ясувати,
що ж являють собою професійні стандарти та їх використання це лише данина
моді або ж реальна допомога роботодавцям і кадровикам у процесі підбору й
управління персоналом.

Правові підстави й застосування

Поштовхом для остаточної легітимізації професійних стандартів в Україні стало прийняття
двох нормативних актів, а саме Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України (далі — КМУ) від 31 травня 2017 р. № 373
(далі — Порядок № 373), і Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України
(далі — Мінсоцполітики) від 22 січня 2018 р.
№ 74 (далі — Методика № 74).
Огляд цих нормативних актів дозволяє відтворити процес легалізації професійних стандартів від розроблення до затвердження.
Професійний стандарт — це затверджені в
установленому порядку вимоги до кваліфікації
№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018

працівників, їх компетентності, що визначаються
роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій.
Професійні стандарти можна застосовувати для:
— визначення вимог до кваліфікаційних і
спеціальних знань працівників, їхніх завдань,
обов’язків та спеціалізації;
— створення умов для професійного розвитку
працівників і 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 т. ч.
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шляхом неформального навчання й підтвердження результатів такого навчання;
— впливу на формування вимог до продуктивності праці та виробництва продукції (надання послуг);
— підбору, укомплектування штату працівників;
— обґрунтування рішень, що ухвалюються за
результатами атестації, сертифікації працівників;
— тарифікації, категоріювання посад і професій (за потреби);
— розроблення стандартів підприємства;
— формування систем мотивації та стимулювання персоналу.

Етапи розроблення та зміст

Проекти професійних стандартів можуть розроблятися роботодавцями, їхніми організаціями та об’єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами відповідно до Методики № 74.
Розроблення та затвердження професійних стандартів передбачає такі етапи:
1 етап — прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту, подання та
реєстрація заявки на його розроблення;
2 етап — формування робочої групи та підготовка проекту професійного стандарту;
3 етап — проведення громадського обговорення проекту професійного стандарту;
4 етап — проведення перевірки щодо дотримання вимог Порядку № 373 під час підготовки
проекту професійного стандарту і відповідності
зазначеного проекту Методиці № 74;
5 етап — затвердження професійного стандарту.
У тексті професійного стандарту зазначається:
— основна мета професійної діяльності;
— назва виду економічної діяльності, секції,
розділу, групи і класу економічної діяльності та
їхній код згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів
економічної діяльності», затвердженим наказом
Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики України (далі —
Держспоживстандарт) від 11 жовтня 2010 р. № 457
(далі — КВЕД);
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— назва виду професійної діяльності та її код
згідно з Національним класифікатором України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від
28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП);
— назва професії (професійної назви роботи)
та її код згідно з КП;
— професійна кваліфікація (зазначається
професійна кваліфікація чи професійна кваліфікація за розрядом (класом, категорією, групою)
або назва професійної кваліфікації);
— місце професії (посади, професійної назви
роботи) в організаційно-виробничій структурі
підприємства;
— відомості, що надаються за потреби (узагальнена назва професії, вимоги до державної
сертифікації, назви типових посад, умови праці,
засоби захисту, умови допуску до роботи за професією);
— документи, що підтверджують професійну
та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня
Національної рамки кваліфікацій, затвердженої
постановою КМУ від 23 листопада 2011 р.
№ 1341 (далі — НРК).
Перевірку професійних стандартів здійснюють:
— Спільний представницький орган сторони
роботодавців на національному рівні;
— Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і Національної
академії наук України;
— інші підприємства, які відповідають вимогам до суб’єктів перевірки, визначеним у п. 6
Порядку № 373.
Професійний стандарт протягом п’яти робочих днів після його затвердження вноситься
Мінсоцполітики до Реєстру професійних стандартів, який веде вказане міністерство.
Професійний стандарт вважається таким,
що введений в дію, з моменту його внесення
до Реєстру професійних стандартів.
Окрім зазначених вище Порядку № 373 та
Методики № 74, термін «професійний стандарт» зустрічається і у Кодексі законів про
працю України, Законі України «Про оплату
праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР
тощо.
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Приклад структури профстандарту

Розглянемо приклад наповнення розділів професійного стандарту, навівши у якості приклада відповідні дані професії «Кухар» (див. Таблицю).
Таблиця 1
Оформлення професійного стандарту
Назва розділу професійного стандарту
Зразок оформлення професійного стандарту професії
Коментар
«Кухар»
1
2
1. Загальні відомості професійного стандарту:
1.1. Основна мета професійної діяльності
Стисло зазначається найбільш характерна ознака професійної
Основною метою професійної діяльності кухаря є
діяльності
приготування та відпуск страв, кулінарних виробів і напоїв
1.2. Назва виду економічної діяльності
Зазначаються назва секції, розділу, групи і класу виду економічної
діяльності та їхній код згідно з КВЕД

1.3. Назва виду професійної діяльності
Зазначається назва розділу, підрозділу, класу, підкласу чи групи
класифікаційного угруповання та їхній код згідно з КП

1.4. Назва професії (професійна назва роботи)
Зазначається код професії (професійної назви роботи) згідно з КП.
Розробники професійного стандарту мають розрізняти поняття
«професія» та «професійна назва роботи». Професійна назва роботи
є складовою професії та, як правило, збігається з однією чи кількома
трудовими функціями (одиницями професійного стандарту)
1.5. Узагальнена назва професії
За потреби зазначаються узагальнені назви професій або нові
їхні назви, що виникають у процесі функціонального аналізу:
«металург», «будівельник», «науковець», «бариста», «спічрайтер»
тощо
1.6. Професійна кваліфікація
Зазначається професійна кваліфікація чи професійна кваліфікація
за розрядом (класом, категорією, групою) або назва професійної
кваліфікації
1.7. Вимоги до державної сертифікації
За потреби в цьому підрозділі зазначається наявність вимог до
незалежного оцінювання та присвоєння професійних кваліфікацій
відповідно до чинних нормативно-правових актів. До так званих
«регульованих» належать, зокрема, такі професії: «моряк»,
«пілот», «диспетчер авіаційного руху», «фахівець з неруйнівного
контролю», «адвокат», «нотаріус» тощо
1.8. Назви типових посад
За потреби зазначаються посади, які може обіймати особа за
відповідною професією, віднесеною до відповідних розділів КП
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Секція І «Тимчасове розміщення й організація
харчування»; розділ 56 «Діяльність із забезпечення
стравами та напоями»; групи 56.1 «Діяльність ресторанів,
надання послуг мобільного харчування», 56.2 «Постачання
готових страв», 56.3 «Обслуговування напоями»
Розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»;
підрозділ 51 «Працівники, що надають персональні
та захисні послуги»; клас 512 «Доглядачі будинків
та працівники закладів ресторанного господарства»;
підклас 5122 «Кухарі»
«Кухар» — професія, а «Кухар судновий»
чи «Шеф-кухар» — професійні назви роботи,
які мають однаковий код КП — 5122

«Кухар»

«Кухар 3-го (4, 5, 6-го) розряду»

—

Для професії «Кухар» це можуть бути посади «Кухар
3-го (4, 5, 6-го) розряду», «Старший кухар», «Шефкухар», «Кухар дитячого харчування»
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Таблиця 1. Продовження
1

2

1.9. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи,
організації)
У цьому підрозділі зазначається назва структурного підрозділу
Кухня, цех, зал чи інше приміщення, призначене для
підприємства, установи, організації (цех, зал, дільниця, відділ,
приготування їжі; підпорядкованість начальнику зміни
сектор, департамент тощо), де розташоване робоче місце
(цеху) або шеф-кухарю
працівника чи переважно відбувається (здійснюється) його трудова
(професійна) діяльність; під чиїм безпосереднім керівництвом
він працює; кому з працівників він може давати доручення,
розпорядження, вказівки тощо
1.10. Умови праці
За потреби зазначаються умови праці, які характеризують виконання
робіт за відповідною професією, у т. ч. шкідливі, важкі та несприятливі,
зокрема, щодо температурних, радіаційних й атмосферних
характеристик, допустимих рівнів запилення, шуму, вібрації
1.11. Засоби захисту

Для професії «Кухар» допустимі умови праці з
окремою наявністю ризиків від впливу високих
температур біля кухонних плит та інших гарячих
поверхонь

За потреби зазначаються індивідуальні (спеціальний одяг,
взуття, головні убори, респіратори) та колективні (вогнегасники,
кондиціонери, витяжки) засоби захисту
1.12. Умови допуску до роботи за професією

Вогнегасник, кондиціонер, витяжка

За потреби зазначаються вимоги до певної професії. Наприклад:
Наявність особистої медичної книжки та проходження
проходження медичного огляду, психофізіологічної експертизи,
медичного огляду в установленому порядку, навчання
навчання щодо безпечного ведення робіт; навчання з охорони праці з охорони праці та пожежної безпеки; навчання з
та пожежної безпеки; навчання з технічної експлуатації обладнання; технічної експлуатації обладнання
отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою;
стажування на робочому місці у визначений керівництвом строк
тощо
1.13. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня НРК
Зазначаються назви документів про присвоєння освітньої
Диплом про присвоєння освітньої кваліфікації
(за наявності) та професійної кваліфікацій (диплом, свідоцтво,
«кваліфікований робітник» та професійної
посвідчення, сертифікат); рівень НРК для цієї (цих)
кваліфікації «кухар 3 (4, 5, 6-го) розряду». Для цієї
кваліфікації (ій)
професії, виходячи з компетентностей, зазначених у
професійному стандарті, та з описів (дескрипторів)
НРК, «кухар 3-го розряду» належить до 2-го рівня НРК,
«кухар 4-го розряду» — до 3-го рівня НРК, а «кухар
5-го розряду» — до 4-го рівня НРК
2. Навчання та професійний розвиток:
Зазначаються (де це необхідно) часткові професійні кваліфікації та
рівні НРК, які їм відповідають
2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

—

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)
2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)
2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)
2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)
3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність:
Наводиться перелік відповідних законодавчих актів, норм,
регламентів, стандартів
4. Загальні компетентності:
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Таблиця 1. Закінчення
1
До загальних компетентностей, притаманних усім трудовим
функціям за певною професією, належать соціальні, екологічні
тощо, наприклад: уважність; розвинена зорова та слухова пам’ять;
емоційна стійкість; стресостійкість; відповідальність; розвинена
орієнтація в просторі; здатність діяти в нестандартних ситуаціях;
робота в команді; запобігання конфліктним ситуаціям

2
Для професії «кухар» загальними компетентностями
є здатність відповідально ставитися до професійної
діяльності; володіння професійною лексикою;
здатність діяти в нестандартних ситуаціях; здатність
працювати в команді; дотримання професійної
етики; запобігання конфліктним ситуаціям; здатність
прогнозувати результати діяльності

5. Перелік трудових функцій:
Подаються умовні позначення та назви трудових функцій
професійного стандарту. Такі позначення встановлює робоча група.
Це може бути цифрове (1, 2, 3, ...), буквене (А, Б, В, …) чи змішане
позначення

Обираємо буквене позначення:
А. Проводити підготовку до технологічного процесу
приготування страв, кулінарних виробів та напоїв.
Б. Проводити технологічний процес приготування
страв, кулінарних виробів та напоїв (…)

6. Опис трудових функцій:
Подаються умовні позначення та назви трудових функцій,
компетентностей, знань, умінь і навичок. Такі позначення
встановлює робоча група. Це може бути цифрове (1, 2, 3, ...),
буквене (А, Б, В, …) чи змішане позначення

Обираємо змішане позначення: трудова функція
позначається буквою (наприклад, А), компетентність —
цифрою після букви, яка позначає трудову функцію
(приміром, А.1.), позиція щодо необхідних знань —
буквою В, а після неї — цифрою (А.1.В.1), необхідне
уміння чи навичка — буквою У чи Н відповідно, а після
неї — порядковою цифрою (А.1.У.1 чи А.1.Н.1)
Приклад опису трудових функцій професії «Кухар»
Предмети та
Професійні
засоби праці
компетентності
(обладнання,
Трудові
(за трудовою
устаткування,
Знання
Уміння та навички
функції
дією або
матеріали,
групою
продукти,
трудових дій)
інструмент)
А. Проводити А.1. Проводити Індивідуальні та
В.1. Основні характеристики
У.1. Дотримуватися умов зберігання
колективні засоби різних видів дичини (тушок
підготовку до механічну
дичини в охолодженому і
захисту, кухонне
технологічного кулінарну
диких тварин і птиці).
замороженому вигляді.
процесу
обробку дичини обладнання та
В.2. Харчова цінність різних видів У.2. Перевіряти органолептичним
інвентар, санітарні дичини.
приготування
способом якість охолодженої та
та мийні засоби,
страв,
В.3. Вимоги до якості
замороженої дичини.
холодильники,
кулінарних
охолодженої та замороженої
У.3. Забезпечувати температурний
морозильні шафи дичини.
виробів та
режим і терміни розморожування
тощо
напоїв
В.4. Правила зберігання різних
дичини з урахуванням вимог до
видів дичини в охолодженому та харчової безпеки.
замороженому вигляді.
У.4. Проводити механічну кулінарну
В.5. Способи оброблення дичини: обробку дичини.
обскубування, обсмалювання,
У.5. Підбирати виробничий інвентар
видалення крилець, голів,
і технологічне обладнання та
шийок і ніжок, потрошіння,
безпечно користуватися ним під час
доочищення, промивання,
оброблення дичини.
нарізання, розрубування,
У.6. Забезпечувати температурний
знімання м’якоті, вимочування, режим і терміни зберігання під час
маринування, порціонування,
охолодження та заморожування
охолодження, заморожування.
дичини з урахуванням вимог до
В.6. Види технологічного
харчової безпеки
обладнання та виробничого
інвентарю для оброблення
дичини
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тис. грн. Одним з основних «вузьких місць» у
процесі розроблення будь-якого професійного
стандарту є організація діяльності робочої групи та проведення відповідних громадських слухань. Тож, якщо підприємство-замовник професійного стандарту має змогу взяти цей етап
робіт на себе, це може суттєво скоротити його
витрати.
У цілому, професійні стандарти варті уваги
роботодавців та кадровиків як великих підприємств, так і невеликих , які можуть з часом
знайти потрібну інформацію щодо професійного стандарту зі свого виду діяльності у Реєстрі
професійних стандартів.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

реклама

Крім того, до професійного стандарту включається розділ «7. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту», який,
своєю чергою, має наступні підрозділи:
— 7.1. Розробник професійного стандарту;
— 7.2. Суб’єкт перевірки професійного стандарту;
— 7.3. Дата затвердження професійного стандарту;
— 7.4. Дата внесення професійного стандарту
до Реєстру професійних стандартів;
— 7.5. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту.
Зауважимо, що залежно від кваліфікації працівника, яка передбачається на підприємстві замовника за тією або іншою професією, вартість
розроблення професійного стандарту організацією-розробником «під ключ» може сягати 120
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Ефективне використання
робочого часу
Темп життя більшості сучасних людей складно назвати розміреним або спокійним —
це постійний дефіцит часу і аврали, регулярне перебування у стані, коли незрозуміло за виконання якої роботи хапатися саме зараз. Звісно, все це негативно позначається не тільки на емоційному стані, але й на особистій продуктивності
працівників будь-якого підприємства. У роботі важливим є, перш за все, результат:
вирішене завдання і виконання поставлених цілей. Але щоб досягнути бажаної
мети, важливо вибудувати робочий процес, виділивши час на форс-мажори, які
трапляються у всіх. Дізнайтеся, як впровадити в життя раціональне планування
робочого часу, адже кадровикам та фахівцям з управління персоналом обов’язково
потрібно не лише зробити це самим, а ще й навчити цього своїх працівників.

Принципи та завдання
тайм-менеджменту

Тайм-менеджмент — це техніка управління
часом, яка включає в себе правила і принципи,
що допомагають людині правильно організувати свій час і досягти максимальної ефективності
в будь-якій справі. Прямий переклад даного терміна «time management» з англійської повністю
передає його сенс і звучить як «управління часом».
Намагаючись впровадити програму таймменеджменту в колектив працівників, важливо
зазначити, що ця система не така вже й доступна і зрозуміла кожному, тому, відповідно, сприйняти та засвоїти її буде не просто всім співробітникам. Приміром, якщо людина живе безцільно
й ні до чого не прагне, а виходячи на роботу
лише мріє, аби робочий день скоріше скінчився
(незалежно від того, що протягом цього дня
буде виконано з робочих завдань), то не варто
тішити себе сподіваннями, що згодом і такого
працівника ви зможете навчити раціонально
використовувати робочий час. Утім, на щастя
таких працівників не дуже багато, оскільки наразі майже на кожному підприємстві запроваджені норми праці та/або чітко окреслені трудові функції, які має виконувати працівник, і якщо
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не працелюбність чи сумління, то, принаймні,
загроза звільнення у разі систематичного невиконання трудових обов’язків все ж таки змушують майже всіх працівників виконувати свій
обсяг робіт.
Процеси тайм-менеджменту чи управління
часом базуються на наступних головних принципах:
— правильна постановка мети (головне
аби вона була чітко визначеною та досяжною);
— мотивація (бажання зекономити час повинно бути усвідомленим і пов’язаним із задоволенням якихось важливих потреб);
— результативність (управління часом необхідно для того щоб зняти чи, принаймні, знизити дефіцит часу, виконуючи певні завдання за
коротший період).
Кожна людина має набір якихось схильностей, отриманих на генетичному рівні та вироблених протягом життя. Одні люди віддають
перевагу самостійному плануванню й розподілу
часу, інші почуваються комфортніше, якщо їм
хтось допомагає це зробити в якості досвідченого експерта чи навіть контролює ці процеси як їх
безпосередній керівник.
Байдуже, яким саме способом, але у разі
грамотного розподілу своїх часових ресурсів,
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виділяючи важливі й другорядні завдання,
людина повністю починає контролювати свій
час, а проблеми з «авралами» зникають самі
по собі.
Завдання, які вирішує тайм-менеджмент,
дозволяють працівникові:
— досягти поставлених цілей, витрачаючи
при цьому мінімальну кількість часу;
— домогтися високих результатів у будь-чому
(як в роботі, так і в особистому житті);
— раціонально розподіляти свій робочий час,
не затримуючись допізна на роботі й, відповідно, мати змогу повноцінно відпочити, залишаючи час на дозвілля й спілкування з близькими;
— збільшити свій матеріальний добробут,
якщо є можливість узяти на себе додаткову роботу;
— позбутися стресу та втоми від постійної завантаженості справами;
— мати чіткий кар’єрний план на майбутнє;
— здійснювати повний контроль над своїм
життям.
Зараз виділяють два основних напрямки таймменеджменту: корпоративний і особистий.
Корпоративний тайм-менеджмент поширений на великих підприємствах і важливий,
насамперед, для керівників, які планують графік роботи певного структурного підрозділу чи
підприємства в цілому. При такому напрямі
керівник розподіляє пріоритетність поточних
завдань і визначає терміни їх виконання, а
потім, залежно від отриманих результатів, вирішує, скільки завдань потрібно на певний
проміжок часу поставити перед кожним зі
своїх підлеглих і, звісно, контролює їхнє виконання.
Особистий тайм-менеджмент стосується
окремої людини і може торкатися як її професійної діяльності, так і сфери особистого, приватного часу, саморозвитку, відносин. Особистий
тайм-менеджмент актуальний, коли людина «не
встигає нічого» — ані на роботі, ані в особистих
справах. Якщо працівник постійно відчуває себе
втомленим, кожен день ретельно працює, а
«просвіту» не видно, це означає, що приділити
увагу його взаємодії з часом просто необхідно.
Ви можете йому допомогти налагодити раціо56

нальне використання часу, але для цього потрібно, аби працівник, по-перше, сам виявив таке
бажання (принаймні, погодився на допомогу),
а по-друге, аби він чітко розумів, для чого йому
це потрібно (адже при нестачі мотивації досить
важко досягти певного позитивного результату).
Тайм-менеджмент спрямований не на те, аби
працювати інтенсивніше — це спосіб працювати ефективно й знизити виснаження фізичних і
моральних резервів та підвищити продуктивність праці не за рахунок збільшення зусиль, а
за допомогою їх правильного розподілу.

Продуктивне використання часу

Кожен розуміє, що час неможливо повернути,
розтягнути або зупинити, проте досить багато
людей при нестачі часу просто миряться з цим
(«Я не встиг — зроблю це завтра»), а дехто навіть впадає у депресію («Я невдаха, знову нічого
не зробив»). Проте мало хто згадує, що можна
керувати часом шляхом зміни насиченості подій, котрі відбуваються у певний часовий проміжок, залишаючи з них тільки корисні й необхідні справи. Розглянемо кілька простих прийомів, які допоможуть підвищити продуктивне
використання часу.
 Організація робочого простору.
З цього слід починати оптимізацію власної
діяльності. Нехай навіть на це й буде витрачено
близько години робочого часу, але це дозволить
набагато ефективніше працювати далі.
Зрозуміло, що будь-який працівник має бути
забезпечений необхідними інструментами
для роботи. Так, якщо вести мову про офісних
співробітників, то це комп’ютер (з монітором,
який відповідає вимогам роботи), принтер, ксерокс та сканер.
Важливе значення має й світло. Краще, якщо
в кабінеті є великі вікна, оскільки саме сонячне
світло позбавляє від непотрібної сонливості й
втоми протягом дня, а також сприяє виробленню серотоніну (особливого гормону, який відповідає за гарний настрій — до речі, за статистикою, депресія сильніше вражає саме тих, хто
сидить у глибині офісу або в напівпідвальних
приміщеннях, далеко від природного освітлення).
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Звісно, повністю штучного освітлення не уникнути, тому обираючи його, варто пам’ятати, що
для здоров’я очей краще підходить жовте, а не
біле світло, а настільна лампа повинна знаходитися зліва (праворуч, якщо людина лівша). Коли
світла недостатньо, очі втомлюються, а продуктивність знижується. Так само на продуктивність можуть впливати неправильні налаштування монітора — необхідно відрегулювати на
ньому яскравість, а також висоту і нахил.
Робочий простір має бути вільним — тому на
робочому столі повинен бути порядок, не можна
допускати, аби він постійно був завалений паперами та канцелярським приладдям, оскільки під
час роботи ці дрібниці будуть відволікати і дратувати (не вірте, що паперовий хаос на столі — це
ознака творчої натури, насправді це просто безлад
у справах, що може стати причиною втрати важливих документів або несвоєчасної здачі звітів й,
відповідно, призведе до неприємностей у відносинах з керівництвом та/або клієнтами). Якщо ж за
характером роботи необхідно зберігати доволі багато паперової документації, то, принаймні, акуратно розкладіть всі документи по тематичних
теках з відповідними написами — дотримання
порядку і структури в робочому просторі заощадить час на пошуки необхідного документа тощо.
Якщо часто доводиться запам’ятовувати і записувати різні речі, варто не лише мати блокнот для
цього, а й встановити на робочому місці дошку
для планування. При цьому буде ефективним її
розподіл на кілька секцій, наприклад, «Завдання»,
«Пріоритет», «В роботі», «Готово», й переміщати в
них стікери з відповідними завданнями. Так всі
справи завжди будуть перед очима.
Також можна розмістити на робочому місці
один – два аксесуари (але не більше), які вас надихатимуть й наповнюватимуть ентузіазмом.
Приміром, це може бути репродукція певної
картини відомого художника, фотографія якогось місця, куди ви б хотіли поїхати у відпустку,
тощо.
Зробіть все можливе, аби простір навколо вас
сприяв продуктивності, надихав і викликав бажання проявляти активність. Звісно, чітких вимог до робочої зони не має, тому обирайте те,
що вам підходить.
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 План робочих завдань.
Якщо організація робочого простору була
обов’язковою, але підготовчою дією, то безпосереднім початком запровадження таймменеджменту буде складання плану робочих завдань (на рік, на місяць та на кожен день) — їх
можна записувати у блокнот, вносити в телефон, використовувати спеціальні програми, але
важливі цілі повинні бути зафіксовані. Цей
список слід переглядати і перевіряти на актуальність, редагувати його відповідно до нових завдань, що виникають, а також слідкувати за
ймовірною зміною пріоритетності. Кожне завдання повинно мати фіксовані терміни, час початку і закінчення виконання. Психологічним
прийомом стимулювання подальшої діяльності
буде позначення «пташками» або викреслювання виконаних пунктів зі списку.
Звісно, одразу складати плани на великий проміжок часу важко, тому почніть з невеликих періодів — одного дня, трьох днів чи, максимум,
одного робочого тижня. При цьому надзвичайно
важливо не лише виконувати те, що ви запланували, а й робити тільки те, що є у вашому
списку (звичайно, якщо виникне позаштатна ситуація, коли, приміром, негайно слід виконати
якесь незаплановане завдання на вимогу керівництва й неможливо його відкласти «на потім»,
то виконайте його, але замість нього перенесіть
на інший день чи тиждень рівноцінне завдання з
вашого списку). Завдяки такій стратегії ви й не
помітите, як у вас з’явиться вільний час на родину
чи особисті справи. Працюючи саме так, ви зробите день продуктивнішим і лише цей спосіб вже
дозволить заощадити близько 25% робочого часу.
Також під час складання плану необхідно враховувати пріоритети — завдання та справи
краще структурувати, а не просто записувати
все, що потрібно зробити за день. Тож групуйте
всі справи з огляду на важливість та за допомогою певних категорій. Наприклад, це можуть
бути завдання з позначками «терміново» (зрозуміло, що їх потрібно завершити найближчим часом, можливо, саме сьогодні), «важливо, але не
терміново» (справи, які необхідно закінчити, але
вони ще можуть почекати), «з низьким пріоритетом» (зазвичай, такі завдання можна відкласти,
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а деякі з них і взагалі не виконувати). Розділяти
справи таким чином неважко, потрібно лише
звикнути до цього. Приміром, якщо вам потрібно днями здати певний звіт — це термінове завдання; завершення виконання проекту, строк
якого спливає через два тижні чи місяць — це
важлива, але не термінова справа; а якщо вам
хотілося б ще написати кілька електронних листів, проте це суттєво не вплине на роботу — це
завдання з низьким пріоритетом, яке варто виконувати лише у разі, коли усі інші заплановані
на сьогодні справи вже виконані, а трохи робочого часу ще залишилося.
Як свідчить практика, незважаючи на доступність усіляких програм для планування, поки
що найбільшою ефективністю все ж відзначаються паперові носії — блокноти або щоденники. Це пояснюється вже згаданим психологічним впливом — процес викреслювання чи
виділення певними позначками виконаних
пунктів надає почуття задоволення від виконаної роботи.
Також враховуйте при плануванні свого робочого часу ваші індивідуальні особливості й
біоритми, а не повторюйте чиїсь узагальнені
розклади — наприклад, «совам» не варто призначати на ранок справи, що вимагають підвищеної концентрації уваги або надзвичайної
швидкості, так само як «жайворонкам» краще
розвантажити свій вечір від, приміром, відповідальних зустрічей.
Цікавим є така загальна особливість, що на
початку впровадження в життя планування,
майже всі добре уявляють, як буде виглядати початок дня, але мало хто наперед бачить його закінчення. Між тим наприкінці кожного робочого
дня має залишатися хвилин 15 для оцінки кінцевого результату — рефлексія — тобто оцінка рівня виконання запланованого обсягу роботи, період для аналізу, що залишилося невиконаним і
чому (брак часу, зовнішні незалежні від вас обставини, зміна пріоритетів тощо). Це допоможе
надалі коригувати відповідні деталі.
 Чітке визначення мотивації.
Людям, які ставлять перед собою певні завдання і знають, заради чого вони працюють,
легше досягти бажаного. Ваша мета повинна
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бути конкретною і обмеженою тимчасовими
рамками. Наприклад, якщо ви звичайний середньостатистичний офісний працівник, але
ставите перед собою мету отримати через рік –
два керівну посаду, то необхідно себе добре зарекомендувати перед керівництвом і саме для
цього якісно виконувати свою роботу (а не тому,
що апріорі маєте бути сумлінним працівником,
бо «так треба» — взагалі все, що пов’язано з
усталеними у суспільстві стереотипами, насправді є поганою мотивацією). У такому випадку ви маєте великі шанси просунутися
кар’єрними сходами — головне справді цього
хотіти і не сидіти склавши руки.
Але зважайте на реальну досяжність
мети — не варто мріяти про те, що працюючи,
приміром, сторожем на складі, ви через півроку станете генеральним директором концерну
(для цього потрібно, принаймні, отримати відповідну освіту та змінити роботу). Ставте перед
собою реальні цілі та впевнено йдіть до запланованої мети.
 Концентрація на одному завданні.
Варто пам’ятати, що свідомість і увага людини можуть ефективно концентруватися і працювати тільки з одним об’єктом: одним завданням, одним документом тощо. Багато хто
вважає багатозадачність непоганим способом
встигнути більше за день. Але насправді зосередження уваги на кількох завданнях одночасно
робить вас менш продуктивним — на все йде
більше часу, оскільки ви нічому не приділяєте
достатньо уваги. Натомість варто зосередитися
на одному завданні й таким чином зробити всю
роботу швидше, що дозволить більш ефективно
використовувати весь ваш час. Наприклад, напишіть усі необхідні електронні листи і починайте виконання наступного завдання, не заглядаючи до своєї електронної скриньки. Якщо
ви очікуєте від когось відповідь та/або пізніше
протягом дня ще потрібно буде відповісти на декілька листів, ви зможете це зробити не раніше,
аніж виконаєте завдання, яким займаєтесь наразі.
 Керування інформацією.
Якщо ви навчитеся розділяти інформацію
на потрібну та непотрібну, то заощадите час
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й не будете тримати в голові безглузді думки і
неважливі справи. Але тут необхідно не впадати
у крайнощі — не слід перейматися зайвою інформацією, але потрібно мати її достатній обсяг
для аналізу, аби на його підставі приймати те чи
інше рішення.
 Виконання неприємної справи першою.
Кожному час від часу доводиться стикатися з
нецікавими чи навіть неприємними справами.
Багато хто прагне такі справи відсунути якомога
далі й свідомо чи несвідомо усіляко ухиляється
від їхнього виконання, що збільшує витрати робочого часу. Пам’ятайте: ще більшою неприємністю, аніж виконання небажаного завдання, є
зволікання й очікування моменту, коли все ж
таки доведеться ним зайнятися. Рано чи пізно
потрібно буде вирішувати цю неприємну справу,
а часу не лишиться зовсім і обсяг роботи, який
необхідно виконати, може збільшитися. Невирішене питання буде переслідувати, поки його
не вирішити, а думки про нього будуть викликати все більше роздратування. Тож якщо серед
ваших завдань з’являється неприємне — виконуйте його якомога скоріше.
 Делегування і автоматизація.
Розумне делегування справ дасть можливість
позбутися виконання поточних завдань, які
можна доручити підлеглим (чи взагалі «несвоїх»
завдань, які має виконувати хтось з ваших колег). Це звільнить час для виконання ваших
обов’язкових та більш важливих завдань. Головне — правильно сформулювати завдання, яке
ви делегуєте, визначивши строк для його виконання.
Також пам’ятайте, що вигідніше один раз витратити час на навчання іншої людини робити певну справу, ніж постійно виконувати її
самостійно (особливо, якщо вона не відноситься
до основних і цілком може бути виконана підлеглим працівником). Опануйте принципи делегування й не бійтеся перекладати на інших
деякі завдання.
Не менш важливу роль у процесі ефективного
управління часом грає автоматизація певних
процесів: автоматичне сортування поштових
повідомлень, оформлення регулярних онлайнплатежів тощо. Все, що може працювати без ва№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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шої безпосередньої участі, додатково зекономить час.
 Вміння відмовляти.
У даному випадку йдеться про ситуації, коли
до вас постійно звертаються колеги з проханням
виконати ті чи інші справи, які взагалі ви не повинні робити. Звісно, багатьом притаманне бажання вгодити всім, але не слід забувати про
власні інтереси. Якщо подібні звернення стають
звичкою та забирають багато вашого робочого
часу — потрібно навчитися говорити «ні».
При цьому не варто виправдовуватися та намагатися переконати колег, що ви не повинні цього робити й у вас бракує часу навіть на виконання своїх обов’язкових завдань. Завжди потрібно
просто висловлювати власну думку (на кшталт:
«Вибач, але це твоя робота»).
Щоб не образити так званого «розкрадача»
вашого часу, можна спробувати запропонувати альтернативне взаємовигідне рішення —
наприклад, погодитися допомогти скласти
якийсь звіт за умови, що натомість ваш колега,
приміром, підготує довідку про заробітну плату
для певного працівника. Цілком ймовірно, що
така партнерська пропозиція задовольнить колегу й вам вдасться уникнути категоричної відмови на прохання, але компенсувати собі втрату часу на його виконання.
 Раціональне використання часу очікування.
Беріть до уваги особливості свого життя та не
витрачайте даремно час упродовж очікування (дорога на роботу і назад, запізнення на зустріч іншої людини, черга тощо). У цей час ви
можете виконати частину якихось робочих
справ, наприклад, спланувати завтрашній день,
зробити кілька телефонних дзвінків, відповісти
на повідомлення, електронного листа і т. ін..
Сьогодні це ще простіше робити завдяки інформаційним технологіям та різного роду гаджетам.
 Відновлення сил.
Не забувайте відпочивати — плануйте свій
відпочинок як одне з головних завдань. Саме від
того, наскільки добре ви відновите свої сили, залежить якість і швидкість виконуваної роботи у
подальшому.
Зокрема, не нехтуйте сном — його час має
становити 7 – 8 годин на добу, а також пийте
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достатню кількість води. Інакше ви можете
відчути занепад сил, швидку втомлюваність,
зниження захисних функцій організму, що може
призвести до депресії й, звісно, негативно впливатиме не лише на продуктивність праці, а й
взагалі на темп вашого життя та рівень здоров’я.
Пам’ятайте, що протягом робочого дня бажано робити невеликі перерви (щонайменше 15
хвилин) для зміни діяльності й підтримки працездатності, а також повинна бути одна велика —
обідня перерва.
Завчасно сплануйте свою відпустку — всі
види відпочинку повинні приносити вам нові
емоції і будуватися за принципом зміни діяльності та обстановки. Людина, завантажена однотипною діяльністю, швидко стомлюється, психічні процеси пригнічуються й зникає інтерес до
подій, справ і т. д., тому якщо у вашій роботі переважає одноманітність, то ваше завдання —
максимально урізноманітнити дозвілля.

Мінімізація чинників,
що відволікають

Фактори, які якимось чином відволікають
у процесі впровадження тайм-менеджменту,
можна умовно розділити на дві категорії:
— зовнішні чинники, коли відволікає хтось
або щось (наприклад, особа, яка заходить до вашого кабінету, телефонує чи надсилає смсповідомлення);
— внутрішні чинники, коли ви самі перериваєте роботу (приміром, перевіряєте електронну пошту не у відведений для цього час, йдете
випити кави, проглядаєте соціальні мережі).
Виключити або, принаймні, скоротити зовнішні відволікаючі фактори, а також мінімізувати час, який ви проводите, спілкуючись з
іншими (що теж заважає вашій роботі), допоможуть наступні способи:
— зачиняйте двері, коли вам необхідно зосередитися і продуктивно попрацювати (звісно,
це можуть дозволити собі лише ті, хто має або
взагалі окремий кабінет, або в якому лише два –
три працівники, з якими можна домовитись
тимчасово зачинити двері);
— вигадайте умовний сигнал про вашу зайнятість, який показуватиме оточуючим, що
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зараз вас не слід турбувати. Ним може бути все,
що завгодно, приміром, вдягнені навушники
(звісно, колегам слід про це повідомити, аби
вони знали, що коли ви в навушниках, до вас без
нагальної потреби не треба звертатися). До
речі, оскільки наразі у багатьох офісах співробітники працюють у великих приміщеннях, де у
відкритому просторі знаходиться приблизно 30 –
40 людей, то деякі роботодавці вигадують подібні загальні правила, що діють у межах усього
підприємства (наприклад, купують настільні
різнокольорові прапорці, де червоний означає,
що людина дуже зайнята, жовтий — що можна
звертатися по роботі, але не з пропозицією, приміром, випити кави, а зелений чи взагалі відсутність будь-якого прапорця — що наразі можна
звернутися з будь-якого питання);
— відводьте колег та відвідувачів від вашого робочого місця (звісно, це стосується випадків, коли ви не очікували на візитера й вам
не потрібно з ним обговорювати якісь робочі
питання). У разі, коли хтось заходить до вашого
кабінету чи підходить до робочого місця й ви
розумієте, що така розмова може затягнутися
надовго, то набагато швидше її завершити допоможуть ввічливі прийоми, які змусять людину
вийти разом з вами — наприклад, ви можете
одразу підвестися й обережно торкнувшись плеча співрозмовника виходити в коридор, пояснюючи йому, що саме зараз необхідно зробити
кілька важливих дзвінків й ви не хочете заважати іншим працівникам, запропонувавши йому
повідомити вам про мету його візиту. Звісно, за
таких обставин відвідувач або дуже коротко розповість вам, з якого питання він до вас підходив,
або ж скаже, що зайде іншим разом. У будьякому випадку вашої мети буде досягнуто — він
не залишиться поряд з вами й не буде забирати
ваш час непотрібними розмовами.
А от з внутрішніми відволікаючими факторами впоратися дещо складніше, ніж з зовнішніми
чинниками — це вже проблема, пов’язана з вашим власним бажанням відволіктися від роботи.
Особливо часто це відбувається, коли людина
прагне відкласти роботу «на потім» — вчиняєте
ви це свідомо чи ні, але у будь-якому разі це значно знижує продуктивність. Боротися з вну№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018
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трішніми факторами, які відволікають, можна наступним чином:
— закривайте поштову програму (нехай
це вікно буде відкрито тільки у тому випадку,
якщо ви свідомо виділили час на перегляд електронної пошти та написання листів-відповідей);
— відключіть звукові сигнали й спливаючі
вікна (це джерело нескінченних перешкод у роботі, а також ваше «виправдання» перед самим
собою, чому ви перериваєте роботу й займаєтесь чимось не дуже потрібним саме зараз);
— переведіть мобільний телефон на віброрежим і беріть слухавку лише у тому разі, коли
ви знаєте, хто телефонує, для вас цей дзвінок є
важливим і ви впевнені, що розмова займе не
більше двох хвилин (якщо це потрібна, але довга розмова, то завчасно відведіть для неї час у
своєму розкладі).

Хибні думки про тайм-менеджмент

на ділові зустрічі та переговори, побувати на
важливих заходах, вирішити поточні питання
тощо.
Ще одним помилковим твердженням є те, що
тайм-менеджмент змушує людей працювати
більше та інтенсивніше. Це взагалі не відповідає
дійсності — ще на початку статті ми зазначали,
що управління часом спрямоване на підвищення продуктивності праці не за рахунок
збільшення зусиль, а за допомогою їхнього
правильного розподілу. До того ж, результативність дій залежить від відпочинку. Якщо
працювати і не відпочивати, то робота перестане бути якісною. Тривала робота знижує
продуктивність організму. Діяти за правилами
тайм-менеджменту не означає працювати більше і швидше, навпаки, це означає навчитися
звільняти час для відпочинку, але виконувати
важливі завдання.
Також поширеною хибною думкою є те, що
нібито тайм-менеджмент перетворює людину
на робота, який вчиняє все суворо за розкладом.
Ви повинні розуміти, що управління часом не
обмежуєте вашу свободу, а надає її. Таймменеджмент створений не тільки для керівників, бізнесменів, офісних працівників — він стане у нагоді всім. Адже якщо ви сплануєте і
правильно розподілите ресурси, то швидше
дійдете до своєї мети, а заощаджений час можна
витратити на рідних або на здійснення власних
бажань.
Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

РЕКЛАМА

Наприкінці зауважимо, що подекуди працівники, не розібравшись детально у таймменеджменті, роблять часом поспішні й неправильні висновки.
Наприклад, дехто одразу стверджує, що ніхто
не може керувати часом, оскільки це просто неможливо. Звісно, у цьому є частка правди, адже
дійсно неможливо керувати часом, проте цілком реально управляти діями, які позначаються на часі. Якщо до роботи підходити
прагматично і обдумано, то ви помітите, як у
вас з’явиться більше часу. Майже всі успішні й
відомі особистості завжди працюють за складеним планом — так вони встигають потрапити
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Стратегія залучення персоналу
як фактор успіху підприємства
За останні кілька років теорія залучення співробітників отримує все більшого визнання.
Ця теорія розглядає питання про те, як підприємство може досягти своїх стратегічних
цілей, створюючи умови для розвитку персоналу, коли кожен співробітник, менеджер
і керівник робитимуть все можливе для блага підприємства. Тобто керівник-лідер підприємства повинен створити таку робочу атмосферу, щоб всі співробітники працювали з максимальною продуктивністю. Але на практиці не всі працівники повністю залучені в роботу, і далеко не всі лідери знають як це змінити. Дізнайтеся, що ж таке
залучення працівників і як його підвищити.

Сутність та мета

Згідно з дослідженнями, проведеними у Великобританії, всього 12% співробітників (у середньому), є активно залученими. У Європі цей відсоток ще менший. Але зазначимо, що ці цифри
ґрунтуються на самооцінці працівників, тобто
вони самі визначали свій рівень залучення.
Опираючись на ті ж дослідження, 65% співробітників вважають, що вони «помірно залучені».
Уявіть собі, як грала б футбольна команда,
якби тільки 12% гравців були б по-справжньому
залучені в гру, а інші на полі думали про відпустку, майбутні побачення або про те, що вранці
прочитали в Інтернеті.
Будь-яка теорія або концепція виконує дві
функції: по-перше, відкриває новий спосіб міркування, прийняття рішень та бачення проблеми під іншим кутом; по-друге, надає рекомендації про те, як досягти необхідного задовільного
стану для підприємства у цілому — з точки зору
даної теорії.
Що ж стосується залучення співробітників,
перша функція вже дуже цінна — щойно ми
починаємо про щось думати, шукати рішення,
то відразу звертаємо увагу на ресурси як цього
досягти. Але теорія залучення співробітників
також допомагає намітити правильний курс
для керівництва підприємства, який дозволить повністю залучити всіх співробітників в
роботу.
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Залучення співробітників — це підхід, що дозволяє домогтися того, аби кожен співробітник піклувався про свою роботу і відповідні
обов’язки, про підприємство, на якому працює,
та про його клієнтів. Це виражається у тому, що
співробітник проявляє проактивність і ентузіазм до виконуваної роботи і бере на себе повну
відповідальність.
Залучення працівників наче вулиця з двостороннім рухом, це взаємини між роботодавцем і працівником, засновані на довірі й повазі.
Щоб домогтися залучення, керівники і менеджери підприємства повинні створити прозору
і відкриту систему комунікацій, показувати
співробітникам, що від них очікують, надавати
їм повноваження, відповідні їхньому рівню
компетенції, а також створити умови праці та
корпоративну культуру, які сприяють залученості.
Існує кілька теорій менеджменту, які часто
плутають з теорією залучення співробітників —
на перший погляд вони дійсно схожі. Серед них
теорія про те, що роботодавець повинен домогтися того, аби співробітникам подобалася їхня
робота, або теорія задоволеності роботою (вона
була особливо популярна в 70-х роках); теорія
лояльності співробітників (вона увійшла в моду
у 80-х роках); теорія повноважень співробітників (виникла в 90-х). Всі ці теорії також пов’язані
з ідеєю мотивації. Об’єднавши їх в єдине ціле і
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доповнивши деякими іншими важливими, новими ідеями про менеджмент можна створити
досить надійну теорію залучення.
Основна ідея полягає у тому що, чим більше
людина задоволена своєю роботою, тим краще
вона працює. Проблема в тому, що ця теорія робить акцент лише на односторонньому рухові:
роботодавець забезпечує співробітникам задовільні умови роботи, але ніхто не говорить, чого
слід очікувати від співробітників натомість. Сьогодні все частіше визнають, що задоволеність
сама по собі не призводить до підвищення якості роботи: навпаки, цілком можливо, що співробітник задоволений роботою лише тому, що
вона пристойно оплачується, дозволяє користуватися пільгами, на підприємстві панує приємна атмосфера, а сам працівник при цьому може
займатися іншими справами, не пов’язаними з
роботою, в які він більше залучений.
Задоволеність може перетворитися в лінь, і
фактично, не дозволяє займатися справами і
створювати інновації, а саме цього очікують від
залучених співробітників. Задоволення не спонукає шукати нових шляхів, концентруватися і
докладати всіх можливих зусиль, а ці якості і лежать в основі справжньої залученості.
В опитуваннях задоволеності роботою часто
переплутані причини й наслідки. Підприємства,
де співробітники задоволені роботою, успішні,
тому що дбають про задоволеність співробітників? Або співробітники повідомляють про задоволеність, тому що успішні підприємства часто
інтуїтивно створюють політику залучення? І як
дізнатися, чи є успіх підприємства наслідком політики задоволеності або чогось ще? Можливо,
він обумовлений іншими причинами, і тільки
прибутковість дозволяє підприємству ділити
свій успіх з працівниками.
Задоволеність роботою до всього також питання порівняння. Людина може сказати, що
вона задоволена роботою з різних причин, яких
здебільшого не усвідомлює. І завжди потрібно
мати на увазі загальнолюдську схильність нарікати на долю. Ще одна проблема опитувань задоволеності роботою полягає у тому, що зазвичай вони розроблені так, щоб з’ясувати у
працівників, наскільки вони задоволені своєю
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роботою, а значить, і своїм керівництвом. Не
менш корисно опитувати і менеджерів (на різних рівнях) про те, наскільки вони задоволені
співробітниками. Тоді б ми опинилися «на вулиці з двостороннім рухом».

Залучення і лояльність

До недавнього часу, коли теорія залучення ще
не отримала широкого визнання, прогресивні
лідери і менеджери з персоналу говорили про
лояльність співробітників. Зараз фахівці сперечаються про те, які відмінності цих двох парадигм, якщо вони взагалі є. Деякі стверджують,
що це просто різні терміни для однієї і тієї ж концепції. Можна сказати, що теорія залучення —
це вища стадія еволюції теорії лояльності, її вдосконалена і повніша версія.
Теорія лояльності більше заснована на примусі, на створенні таких умов, у яких працівник
відчуває себе зобов’язаним продовжувати працювати на підприємстві, тоді як теорія залучення прагне створити ситуацію, де у працівника
залишається свобода вибору і виникає внутрішнє бажання працювати задля високих показників підприємства. Лояльність можна назвати
одностороннім примусом, а залучення взаємним: залучені і працівник, і роботодавець.
Лояльність можна також розуміти як лояльну
поведінку в поєднанні з внутрішньою мотивацією залученості.
Аналіз трикомпонентної моделі лояльності
Мейєра і Аллена допомагає виявити різницю
між цими двома теоріями. Ці дослідники розділили лояльність на три складових: емоційна
лояльність, продовжена лояльність і нормативна лояльність. Два останніх компоненти вказують на примусовий характер лояльності.
 Продовжена лояльність, як прийнято вважати, заснована на підрахунку «плюсів» і «мінусів» подальшої роботи на підприємстві. При цьому людина залишається працювати, якщо
вважає, що її «збитки» в разі звільнення будуть
вище «прибутку». Природно, фактори, які входять до цього рівняння, не обов’язково вимірюються у грошах, і включають, наприклад, питання статусу, приналежності до певної спільноти тощо.
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 Нормативна лояльність — це передбачуване або реальне почуття обов’язку по відношенню до підприємства, що спонукає залишитися працювати.
Відповідно до теорії залучення, керівництву
підприємства не потрібно намагатися штучно
створювати продовжену і нормативну лояльність.
 Емоційна лояльність — це позитивна емоційна прив’язаність співробітника до підприємства, фактор «бажання» в організаційній
лояльності. При цьому працівник, як прийнято
говорити, ідентифікує себе з цілями підприємства і прагне працювати саме тут, тому що хоче
цього.

Залучення та повноваження

Дуже важливо, аби співробітники були уповноважені приймати рішення у межах своїх завдань, і в цьому значенні повноваження — важливий аспект залучення. Але повноваження
можна надати лише тим працівникам, які демонструють достатній рівень залученості. Ще
один важливий аспект: на підприємстві повинні
працювати відповідні співробітники, інакше нерозумно давати повноваження кому завгодно.
І найважливіше, що повноваження повинні спиратися на корпоративну культуру, засновану на
принципах залучення. Щоб давати адекватні
повноваження співробітникам різних рівнів відповідальності та компетентності, необхідна
культура самодисципліни та самоорганізації.

Залучення й мотивація

Залучення нерозривно пов’язано з мотивацією.
Але тут потрібно пояснити саме розуміння мотивації. У словнику читаємо, що «мотивація» визначається як «спонукання до дії». Завдання керівництва підприємства — створити такі умови,
щоб у працівників виникла внутрішня мотивація, або самомотивація не під зовнішнім тиском
(позитивним чи негативним), і не під контролем
керівництва.
Намагаючись винайти прийнятні способи зовнішньої мотивації співробітників, керівництво
піднімає рівень заробітної плати, визначає
низку пільг у вигляді премій чи інших стимулів,
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а ще, звичайно ж, кращим працівникам передбачаються вищі посади та кар’єрне зростання.
Відповідно до теорії залучення ця ідея змінюється з точністю до навпаки. Тут роботодавець прагне розкрити джерела внутрішньої мотивації співробітників, створити такі умови
праці й такі відносини між керівниками, менеджерами і рядовими працівниками, аби люди
були внутрішньо мотивовані робити більше і
краще. Звичайно, заробітна плата і матеріальні
пільги залишаються важливими, але вони перестають бути єдиними способами мотивації.
Важливо створити умови, в яких людина починає мотивувати себе сама завдяки змісту роботи і загальним умовам праці.
Таким чином, метою залучення є успішна реалізація бізнес-стратегії, що в результаті дозволяє
підприємству отримувати прибуток та його постійно підвищувати. Своєю чергою, рівень залучення безпосередньо впливає також на якість обслуговування клієнтів, якість продуктів, товарів
чи послуг, продуктивність праці, інновації, рівень
утримання персоналу, кількість прогулів і т. д..
Як правило, у підприємств з більш високим
середнім показником залученості співробітників є значно вищим показник рентабельності по
стандартах їх галузі. При цьому більшість активно залучених співробітників вважають, що можуть надавати позитивний вплив на якість продуктів свого підприємства. Те саме також
стосується і сфери обслуговування клієнтів (інший аспект якості): активно залучені співробітники вважають, що можуть позитивно впливати на якість обслуговування клієнтіві. Це
означає, що є вагомі причини вважати, що співробітники, які показують невисокий рівень залученості, не залучені саме тому, що не відчувають, що підприємство заохочує їх прагнення
до якісного обслуговування клієнтів.
Таким чином, ставлення працівника до роботи і до підприємства надає більший вплив на
лояльність і якість обслуговування клієнтів, ніж
всі інші чинники, разом узяті.

Якості залучених співробітників

Максимально залучений працівник ретельно
виконує кожне завдання, багато часу присвячує
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роботі, інтелектуально і емоційно, готовий довго та інтенсивно працювати на результат, щоб
виконати завдання. Він не керується лише традиційними правилами і методами роботи, такий працівник готовий шукати нові методи,
нові шляхи вирішення завдань і пропонувати
ідеї, що дозволяють поліпшити відповідні процеси. Він не просто «присутній» на робочому
місці, він намагається зробити якомога більше
для досягнення результату. Залучений працівник турбується про якість, витрати, обслуговування клієнтів і безпеку праці.
Наведемо список примірних характеристик, що, як правило, властиві залученим працівникам:
— підтримує концентрацію протягом тривалого часу;
— відчуває сильний емоційний зв’язок з підприємством;
— відноситься до роботи з ентузіазмом і пристрастю;
— розширює сферу своєї відповідальності,
гнучкий, не обмежується описом посадових
обов’язків;
— адаптується до змін;
— прагне розвивати особисті і професійні навички;
— не потребує нагадувань і наказів;
— виконує все вчасно;
— наполегливий;
— проявляє ініціативу;
— орієнтований на досягнення мети;
— сумлінний;
— відповідальний і обов’язковий;
— відданий роботі.
Також варто пам’ятати, що кожна людина
має свої особливості характеру, темпераменту тощо, відповідно у кожного працівника проявлятиметься різна схильність до залученості й
умови для залучення не завжди можуть приносити бажаний результат. Тому пошук і підбір співробітників залишаються найважливішим елементом стратегії залучення. Щоб
створити культуру залучення, потрібно підбирати і утримувати тих працівників, які володіють відповідною самодисципліною і здатні
до самомотивації.
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Як же визначити незалучення співробітника?
Не так вже й складно, просто він демонструє
прямо протилежні характеристики. Незалученні працівники не дбають про роботу і про інтереси підприємства, приходять на роботу для
того, аби отримувати зарплату (зазвичай це
їхня основна мотивація), не прагнуть внести
свій вклад у розвиток підприємства, а іноді навіть шкодять, у робочий час вони спілкуються з
колегами, займаються іншими справами, не
пов’язаними з їхніми прямими обов’язками.
Таких співробітників не цікавить, що відбувається на підприємстві, вони не ставлять запитань про бізнес і не пропонують жодних корисних ідей, роблячи тільки мінімум того, що від
них вимагається. На початку своєї роботи чи
професійного шляху вони, можливо, проявляли
ентузіазм та інтерес, але після декількох років
апатії і зневаги з боку керівництва втратили відповідний запал.
Якщо менеджер бачить, що йому доводиться
занадто жорстко контролювати працівника і витрачати на це занадто багато часу, це явна ознака того, що цьому працівнику не вистачає залучення й спонукання до роботи.

Корпоративна культура
і програми залучення

На думку провідних фахівців, основне питання, пов’язане із залученням співробітників — це
корпоративна культура як загальний стиль ведення бізнесу, це сукупне відображення всіх дій
підприємства, рішень і поведінки його керівництва і всіх співробітників, а також усіх методів
роботи та бізнес-процесів.
Корпоративну культуру не можна сприймати
лише як ще один аспект бізнесу, поряд з іншими
його аспектами — стратегією, принципами
маркетингової політики, активами, фінансовими показниками, організаційною структурою
тощо. Корпоративна культура — це сума всіх зазначених аспектів. Тому, аби підприємство було
більш успішним і прибутковим, його керівництво має домогтися, щоб всі стратегічні рішення і всі зміни відбивалися на поведінці всіх працівників, безпосередньо через корпоративну
культуру.
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Тут стане у нагоді відповідна програма залучення, яка ґрунтується на таких засадах та
принципах:
— довіра, справедливість, повага;
— узгодженість;
— комунікації;
— повноваження;
— ефективні процеси;
— організаційна структура;
— самодисципліна;
— клієнтоорієнтовність;
— поведінка лідерів і менеджерів;
— зміст роботи;
— оплата праці та винагорода.
Розглянемо кожен пункт детальніше:
 Довіра, справедливість, повага.
Довіра, справедливість і повага мають право
стояти на першому місці. Довіра — необхідний
елемент будь-якого підприємства. Без достатнього рівня довіри між членами підприємства, і
особливо між його лідерами і працівниками,
група людей не стане єдиною організацією.
Сила довіри визначає силу організації. І це особливо важливо, коли ми говоримо про залучення. Ніхто не буде відчувати себе залученим і
діяти відповідним чином, якщо не може довіряти організації, її лідерам або своєму безпосередньому керівництву.
Справедливість і повага, у свою чергу, найважливіші аспекти довіри. Керівники і менеджери повинні безперервно зміцнювати довіру,
вчиняти справедливо і ставитися до людей з
необхідною повагою. Ніхто не стане ризикувати
заради підприємства, якщо не відчуває довіри
та підтримки керівництва. З питаннями довіри
і справедливості тісно пов’язані питання етики і
цінностей.
 Узгодженість.
Узгодженість має місце, коли кожен співробітник розуміє, як його робота сприяє успіху
підприємства (реалізації його стратегії і досягненню цілей), і яка його роль у загальному процесі.
Узгодженість — це здатність ефективно донести до співробітників мету підприємства, його
бачення, місію, принципи і стратегію.
 Комунікація.
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Важливість комунікації неможливо переоцінити. Можна навіть дати визначення бізнесу виключно з точки зору комунікації — це система
комунікацій про те, як організувати виробництво й маркетинг товарів і послуг, в поєднанні з
фінансуванням цих функцій. Чим ефективніше
комунікація на всіх рівнях, тим успішніше працює підприємство.
Для культури залучення важливі як і зовнішні, так і внутрішні комунікації. Зовнішні комунікації впливають на бренд підприємства і на його
репутацію, а також на рівень задоволеності замовника. Внутрішні комунікації відображають,
наскільки готове підприємство стимулювати
вільний потік інформації. Вони мають безліч аспектів, починаючи з необхідності створити
культуру чесного спілкування і атмосферу прийняття.
Але тут потрібно зробити одне попередження: вільний потік інформації не означає, що
будь-яка інформація може бути доступна всім,
оскільки питання конфіденційності та комерційної таємниці вкрай важливі для будь-якого
підприємства.
 Повноваження.
Повноваження — основний елемент культури
залучення, коли кожен співробітник відчуває
підтримку й довіру керівництва в реалізації своїх
повноважень, і з іншого боку, ясно розуміє рамки своєї влади та межі своїх повноважень. Найчастіше повноваження розглядають тільки з ситуативним прийняттям рішень. Безумовно,
право приймати рішення, що дозволяють швидко реагувати на потреби клієнтів, небезпека й
інші поточні ризики — важливий аспект повноважень керівництва, але інший бік повноважень
набагато важливіший — це участь співробітників у процесах планування на кожному рівні компетентності й в безпосередньому робочому середовищі. Таким чином, участь працівників на
всіх рівнях у процесах планування та ухвалення
рішень — основний інструмент залучення.
 Ефективні процеси.
У культурі залучення усі бізнес-процеси повинні бути осмисленими, максимально вільними
від бюрократії, прозорими і передбачуваними.
Це стосується всіх правил, політик і процедур,
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а також функцій контролю. Правила і процедури, зазвичай, створюються у відповідь на потреби організації або виробництва. Застарілі
правила — сприятливе середовище для бюрократії. Тому підприємствам потрібно постійно проводити ревізію (аудит) своїх правил і
з’ясовувати, чи залишаються вони актуальними.
Правила та звіти повинні бути зрозумілими і
обов’язковими для всіх. Приміром, якщо у вас є
обов’язкова звітність, то звіти повинні писати
всі, і якщо ви їх не отримуєте своєчасно, треба
перевірити, чи доцільними вони є для окремих
посад, чи виконані вимоги до звітності.
Найважливіший аспект правил і звітності —
зворотний зв’язок. Якщо у керівництва або менеджера, залежно від обставин, немає часу або
інтересу до того, аби давати співробітникам зворотний зв’язок з приводу звітів або процедур, це
ознака того, що або правило, або менеджера
(керівника) треба змінювати.
 Організаційна структура.
Сучасна культура залучення заснована на
принципі самоорганізації осіб, що володіють
внутрішньою мотивацією і самодисципліною.
Всі зусилля у створенні організаційної структури повинні бути спрямовані на розвиток найважливішого організаційного принципу — командної роботи. Необхідно створити атмосферу,
що дозволяє людям об’єднувати свої професійні
знання і навички, а для цього потрібна максимально урівнена організація, заснована на
принципах організації проектів для виконання
конкретних завдань, в основному пов’язаних
з розробкою продукту, виведенням його на ринок або іншими спеціальними цілями. У такому
випадку всі співробітники підприємства формують загальний «пул компетентності», до якого звертаються, щоб створити команду для вирішення даного завдання.
Сьогодні все більше спостерігаємо явище,
коли підприємства відмовляються від традиційної ієрархії у колективі. Перевага надається колективам, які структуровані у формі вільних,
згуртованих і гнучких команд, коли люди працюють в автономних командах, що діють за
принципом самоврядування. Найцікавіше, що в
ефективно організованій команді може взагалі
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не бути керівника з точки зору традиційної ієрархії, учасники команди проявляють самодисципліну і домовляються про спільні дії. Таких
людей у першу чергу мотивують інші речі: наприклад, цікава робота; можливість розвиватися
з точки зору керівництва і наявності компетентностей; виконання все більш складних завдань і
робота з досвідченими співробітниками; авторитет, який вони набувають як фахівці у відповідній сфері, що їх цікавить.
 Самодисципліна.
Самоорганізація неможлива без самодисципліни — внутрішньої якості людини. Самодисципліна є наслідком залучення, за умови, що підприємство бере на роботу і утримує людей, котрі
володіють цими якостями. Такі працівники володіють самодисципліною, демонструють підприємницький дух. У межах певної структури
вони вільні приймати рішення і діяти на максимумі своїх здібностей та в інтересах підприємства. Зовнішня структура при цьому складається
тільки з загальних принципів, інструкцій, чітких
обмежень і систем, необхідних і зрозумілих, тоді
як тверді правила і вузькі посадові описи використовуються тільки у виняткових випадках.
 Клієнтоорієнтовність.
Загальна орієнтація на задоволення потреб
споживачів — ось основний організаційний
принцип.
Цю тенденцію можна зміцнити, якщо керівництво постійно демонструє важливість задоволення потреб споживачів, якісному обслуговуванні клієнтів, відкрито повідомляє про
перебіг справ у сфері продажів тощо. Тобто організація, за визначенням, вже орієнтована на
клієнтів та якість. Але крім цього, їй потрібно
постійно вдосконалювати всю систему контролю якості, яка відноситься до рівня сервісу, товарів і послуг підприємства.
 Поведінка лідерів і менеджерів.
У сучасній теорії менеджменту прийнято розрізняти лідерів і менеджерів. Відповідно до сучасної теорії менеджменту:
— менеджери керують операціями у межах
стратегічної структури, створеної лідерами;
— менеджери займаються плануванням,
бюджетом, організацією, підбором персоналу,
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контролем і вирішенням поточних проблем і завдань;
— лідери встановлюють напрямок, створюють бачення і стратегію, об’єднують людей,
мотивують і надихають.
Існує й список передбачуваних відмінностей між менеджером і лідером:
— менеджер управляє / лідер вводить інновації;
— менеджер — копія / лідер — оригінал;
— менеджер підтримує / лідер створює і розвиває;
— менеджер орієнтований на системи і структуру / лідер орієнтований на людей;
— менеджер покладається на контроль / лідер мотивує.
Зауважимо, що менеджери — це майбутні лідери. З досвідом і компетентністю менеджер
може досягти становища лідера; він отримує все
більше і більше відповідальності й повноважень.
Звичайно, не всі менеджери досягають позиції
лідера, але будь-який лідер — це колишній менеджер, бо ті менеджери, які діють як лідери,
стають лідерами (тобто, керівниками). А кращий з них може, в результаті, стати генеральним директором. «Лідерські» якості — це властивість гарного менеджера.
Керівники підприємства повинні демонструвати більш високий рівень залученості, ніж
рядові співробітники, але, як не дивно, дослідження показують, що рівень залучення серед
керівників не досягає особливих висот.
 Зміст роботи.
Не можна не погодитися, що сам зміст роботи
залишається і завжди буде залишатиметься найважливішим пунктом програми залучення: працівник повинен займатися тим, що йому цікаво,
і що відповідає його здібностям. Робота повинна
мати сенс для співробітника і відповідати його
рівню очікувань до компетентності. Для рядових співробітників, що виконують стандартні
операції (обслуговування клієнтів, робота на
конвеєрі, допоміжні функції тощо), важливо,
щоб їх функціональні обов’язки були досить різноманітними.
 Оплата праці та винагорода.
Коли йдеться про винагороду, перш за все
мається на увазі оплата праці і премії. Але сьо68

годні стає все більш наглядно, що можливості
для самореалізації та розвитку є окрема винагорода. Можливість працювати на підприємстві, де існує культура залучення, може стати
стимулом сама по собі. Сьогодні першочерговим для шукачів роботи є можливість для особистого розвитку і самореалізації. До неї також
відноситься шанс оволодіти новими навичками
і вміннями; реалізувати свої таланти; брати
участь у програмах професійного навчання і у
спеціалізованих тренінгах; перспектива професійного зростання. Дослідження показують, що
залучені співробітники готові витрачати на розвиток знань і навичок свій особистий час і особисті кошти.
Існує дуже простий і ефективний спосіб винагороджувати людей, але, на жаль, далеко не всі
менеджери і керівники використовують його
настільки активно, наскільки це можливо: це
визнання людини як особистості і як фахівця
своєї справи. Нічого не коштує сказати: «Дякую
за гарну роботу!», але це приносить прекрасні
результати (звісно, якщо робиться щиро). До
того ж пам’ятайте, що висловлювати незадоволення та критикувати підлеглих потрібно наодинці, а хвалити — при всіх.
Знову таки, деякі дослідження показують, що
матеріальна компенсація у формі грошей (зарплати, премії тощо) або ж пільги не є основним
фактором залучення. Культура залучення передбачає, що люди зазвичай не йдуть з підприємства, або не роблять активних зусиль в цьому
напрямку саме з матеріальних міркувань. Мета
системи компенсації та матеріального стимулювання — не в тому, щоб спонукати до правильної поведінки невідповідних людей, а в тому,
аби залучити на підприємство потрібних людей
і утримати їх. А матеріальна винагорода зростатиме разом з професійним розвитком кожного
працівника і підприємства в цілому.

Сергій БОНДАР,
майстер
виробничого навчання
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Нещодавно прийняли нову людину на посаду «Заступник директора підприємства з технічних питань», але вносячи до трудової книжки відповідний запис,
звернули увагу, що такої посади у Класифікаторі професій немає — чи можна
її використовувати або слід якось змінити назву?
Так, можна використовувати.
Відповідно до п. 2.14. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до
найменування професій і посад, зазначених у
Класифікаторі професій.
У Національному класифікаторі України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) дійсно відсутня посада «Заступник директора з технічних питань».
Проте згідно з Приміткою 1 до Додатка В до
КП, за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання до професійних
назв робіт, передбачених КП, та збереження
коду новоутвореної професії, до найменування професійних назв робіт можуть застосовуватися похідні слова, визначені Додатком В
до КП (наприклад, «Віце-», «Головний», «Провідний», «Заступник», «Молодший», «Старший»,
«Перший», «Другий» тощо). Оскільки у КП міститься посада «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (код КП — 1210.1), то
цілком можливо за допомогою похідного слова
утворити посаду «Заступник директора підприємства».

Окрім цього, у Примітці 2 до Додатка В до КП
зазначено, що назви професій можуть бути
розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності
(приміром, як у Вашому випадку, «з технічних
питань») за умови дотримання лаконічності
викладення, якщо інше не передбачено у КП
чи відповідних законодавчо-правових актах.
При цьому так само як і в разі застосування похідного слова, у випадку розширення професійної назви роботи уточнюючими словами новоутворена професійна назва роботи наслідує код
базової професії.
Таким чином, до професійної назви роботи
«Директор підприємства» може бути застосоване і похідне слово «Заступник», і розширюючі слова «з технічних питань», внаслідок
чого утворюється посада «Заступник директора підприємства з технічних питань», яка матиме такий самий код КП, як і професійна назва роботи «Директор підприємства» — 1210.1.
Також зверніть увагу, що у КП міститься така
професійна назва роботи як «Директор технічний» (код КП — 1229.7) — можливо, буде доцільніше використовувати саме таку назву посади
замість «Заступника директора з технічних питань» (утім, це залежить від того, які трудові
функції буде повинен виконувати на підприємстві працівник, що займатиме відповідну посаду,
та якими повноваженнями він буде наділений).

У наказі про прийняття працівника на роботу виявили технічну помилку (число та
місяць початку роботи вказали правильно, але випадково зазначили минулий
рік) — яким чином до наказу можна внести зміни, якщо з дня його видання вже
минуло майже півроку (облік робочого часу й нарахування зарплати проводилися
правильно)?
Слід видати наказ про внесення змін до наказу, в якому було допущено технічну помилку.
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врегульовано лише для центральних й місцевих
органів виконавчої влади — відповідні положення містяться у розділі II Типової інструкції з
діловодства в міністерствах, інших центральних
та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 55 (далі — Типова інструкція № 55). Утім, використовувати норми цього
документа як рекомендаційні можуть підприємства будь-якої форми власності, зокрема, й під
час підготовки та видання кадрових наказів.
Так, у п. 92 Типової інструкції № 55 зазначено, що після набрання чинності наказом (розпорядженням) внесення змін до нього, визнання його таким, що втратив чинність, чи його
скасування здійснюється лише шляхом видання нового наказу (розпорядження).
Вимоги, яким має відповідати наказ, що вносить зміни до іншого наказу, детально викладені
у п. 93 Типової інструкції № 55. Згідно з ними
заголовок такого наказу повинен починатися зі

слів «Про внесення змін до наказу (розпорядження)...» із зазначенням дати, номера, назви виду
розпорядчого документа, до якого вносяться
зміни. Розпорядча частина наказу (розпорядження) у разі викладення змін в його тексті
має починатися зі слів «Внести зміни до наказу
(розпорядження)...». У випадку ж викладення
змін у вигляді окремого документа, текст наказу
повинен починатися зі слів «Внести зміни до наказу (розпорядження)..., що додаються». Далі
формулюються зміни (у вигляді пунктів та, за
необхідності, підпунктів) розпорядчого характеру, наприклад:
«1. Пункт 2 викласти в такій редакції:..»;
«2. Пункт 3 виключити»;
«3. Абзац другий пункту 4 доповнити словами...»;
«4. У підпункті 2 пункту 7 слова «у разі потреби» замінити словом «вимагається».
Приклад наказу про внесення змін до іншого
наказу наведено у Зразку.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕСВІТ»
НАКАЗ
15.05.2018 р.

м. Київ

№ 181-п

Про внесення змін
до наказу від 09.01.2018 р. № 9-п
У зв’язку з тим, що в наказі від 09.01.2018 р. № 9-п «Про прийняття на роботу Кучеренка
М. І.» виявлено технічну помилку у вигляді неправильно вказаної дати прийняття на роботу,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу від 09.01.2018 р. № 9-п «Про прийняття на роботу Кучеренка М. І.»,
виклавши його пункт 1 в такій редакції: «КУЧЕРЕНКА Михайла Івановича прийняти на посаду
заступника головного бухгалтера з 11 січня 2018 р. з посадовим окладом 6 500 грн на місяць».
2. Начальнику відділу кадрів Борисенко Н. П. перевірити усю облікову документацію Кучеренка М. І. й у разі виявлення аналогічної технічної помилки у даті прийняття на роботу внести
до відповідних документів належні зміни.
Директор
З наказом ознайомлена:
15.05.2018 р.
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Кравець
Борисенко

В. В. Кравець
Н. П. Борисенко
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Працівник бере два тижні щорічної основної відпустки, починаючи з 14 травня
2018 р., й виходить, що останній день його відпустки припадає на неділю
27 травня 2018 р., який є неробочим днем (Трійця). Але ж наступного дня
(28 травня 2018 р.) підприємство також не працює, бо на цей день переноситься
вихідний. Тож коли за таких обставин працівник має вийти на роботу —
29 чи 30 травня 2018 р.?
Працівник повинен вийти на роботу 29 травня
2018 р..
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР тривалість відпусток розраховується у календарних днях й святкові та неробочі дні, визначені ст. 73 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП), що припадають на період щорічних відпусток і соціальних відпусток «на
дітей», при цьому не враховуються. «Звичайні» ж вихідні дні (субота та неділя) включаються
до тривалості відпусток на загальних підставах
(звісно, за винятком випадків, коли на них припадають дні тимчасової непрацездатності працівника чи його відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами).
За наведених Вами обставин на період щорічної відпустки працівника припадає один неробочий день (релігійне свято, закріплене на законо-

давчому рівні) — 27 травня 2018 р. (Трійця).
Саме він і має бути виключений з розрахунку
тривалості щорічної відпустки працівника, що
призводить до автоматичного продовження його
відпустки на один календарний день. Водночас, у
ч. 3 ст. 67 КЗпП вказано, що у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним
днем, вихідний день переноситься на наступний
після святкового або неробочого. Таким чином, у
поточному році 28 травня (понеділок) є вихідним
днем, але оскільки, як було зазначено, вихідні
дні включаються до тривалості відпустки як і
будь-які інші календарні дні, то працівнику слід
продовжити відпустку лише на один день й 29
травня 2018 р. він має вийти на роботу (останній
день його відпустки, 27 травня 2018 р., не враховуватиметься при визначенні тривалості відпустки й внаслідок цього останнім днем відпустки
працівника стане 28 травня 2018 р.).

Один з працівників нашого підприємства вже понад рік не з’являється на роботу
й від нього немає жодних звісток — ми опитали всіх його родичів та знайомих,
зверталися із заявою до поліції, але все марно. Чи можна його якимось чином
визнати безвісно відсутнім та звільнити?
Так, можна.
Згідно зі ст. 43 Цивільного кодексу України
фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного
року в місці її постійного проживання немає
відомостей про місце її перебування (у разі
неможливості встановити день одержання
останніх відомостей про місце перебування особи, початком її безвісної відсутності вважається
перше число місяця, що йде за тим, у якому були
одержані такі відомості, а в разі неможливості
встановити цей місяць — перше січня наступного року).
Порядок визнання фізичної особи безвісно
відсутньою встановлений главою 4 розділу IV
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Цивільного процесуального кодексу України.
Зокрема, у заяві про визнання фізичної особи
безвісно відсутньою необхідно буде зазначити,
для якої мети необхідно визнати фізичну особу
безвісно відсутньою, а також навести обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи. Суд до початку розгляду справи
встановить осіб, які можуть дати свідчення про
фізичну особу (в т. ч. й родичів та співробітників), зробить запити до відповідних організацій
за її останнім місцем проживання (житлово-експлуатаційних організацій, органів реєстрації
місця проживання осіб, органів місцевого самоврядування), після чого розгляне справу за участю заявника, свідків, зазначених у заяві, та осіб,
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яких сам суд визнає за потрібне допитати, й
ухвалить відповідне рішення.
Саме рішення суду про визнання фізичної
особи безвісно відсутньою й буде правовою підставою припинення трудового договору з пра-

цівником, який зник. Але для оформлення кадрової документації після отримання такого
рішення суду роботодавець має ще видати відповідний наказ про припинення трудового договору з працівником (див. Зразок).
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС»
НАКАЗ
14.05.2018 р.

м. Київ

№ 192-п

Про припинення
трудового договору
з Барським О. А.
НАКАЗУЮ:
Припинити з БАРСЬКИМ Олегом Андрійовичем, провідним економістом планово-економічного відділу, трудовий договір 1 квітня 2017 р. у зв’язку з визнанням судом його безвісно
відсутнім.
Підстава: рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 13.04.2018 р. № 788/67547/18.
Директор

Коломієць

Зверніть увагу, що дата видання наказу про
припинення трудового договору не співпадатиме
ані з датою, з якої працівника визнано безвісно
відсутнім, ані з датою відповідного судового рішення, оскільки цей наказ складається лише на
підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою (тобто коли рішення суду
набуде законної сили та буде отримано роботодавцем). А у самому наказі про припинення трудових
відносин з визнаним безвісно відсутнім працівником датою припинення трудового договору буде
не дата видання судового рішення, а дата, з якої
суд визнає особу безвісно відсутньою (тобто цілком ймовірно, що різниця між датою видання наказу та датою припинення трудових відносин з
працівником може бути навіть у декілька років).

С. В. Коломієць

Також пам’ятайте, що у разі визнання працівника безвісно відсутнім (так само як і випадку
його смерті чи оголошення померлим), мова йде
не про звільнення працівника, а про припинення
трудового договору. Тому і відповідний наказ
має назву «Про припинення трудового договору», а не «Про звільнення», і до трудової книжки
працівника вноситься належний запис на
кшталт: «Роботу припинено у зв’язку з визнанням судом особи безвісно відсутньою» (звісно,
як і інші відомості про роботу, цей запис до
трудової книжки супроводжується зазначенням його порядкового номера, дати припинення трудового договору і посиланням на дату і
номер наказу про припинення трудового договору).

Незабаром плануємо внести низку змін до деяких посадових інструкцій —
чи потрібно для цього видавати окремий наказ або ж достатньо просто
ознайомити зі змінами відповідних працівників?
Так, потрібно видавати наказ (за винятком випадків внесення незначних змін, по72

в’язаних з виправленням граматичних помилок).
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Зміни, а також доповнення до посадових інструкцій, які суттєво впливають на їх зміст, може
бути внесено лише на підставі наказу роботодавця. До того ж, якщо вони пов’язані зі зміною
істотних умов праці, то згідно з ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України працівника
необхідно буде попередити про це не пізніше
ніж за два місяці.
Як правило, такий наказ роботодавця видається на підставі доповідної записки керівни-

ка відповідного структурного підрозділу підприємства (наприклад, начальника відділу
кадрів), де мають бути вказані причини виникнення необхідності внесення змін та/або доповнень до певної посадової інструкції. У разі ж,
коли до посадової інструкції потрібно внести
цілу низку суттєвих змін, то доцільніше буде
затвердити посадову інструкцію в новій редакції (див. Зразок).
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОТРАНС»
НАКАЗ
23.04.2018 р.

м. Київ

№ 51-од

Про затвердження
посадової інструкції
інспектора з кадрів
в новій редакції
У зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, враховуючи положення ч. 3 ст. 32
КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити в новій редакції та ввести в дію з 1 липня 2018 р. посадову інструкцію інспектора з кадрів (додається).
2. Ознайомити Ігнатенко Ольгу Петрівну, інспектора з кадрів, з посадовою інструкцією
інспектора з кадрів у новій редакції (під підпис).
3. Посадову інструкцію інспектора з кадрів у попередній редакції від 22 грудня 2013 р.
вважати нечинною з 1 липня 2018 р..
4. У разі відмови Ігнатенко О. П., інспектора з кадрів, від продовження роботи в нових умовах
(з додатковими трудовими функціями, передбаченими у посадовій інструкції інспектора з кадрів
у новій редакції), запропонувати їй інші вільні посади на підприємстві в межах її кваліфікації, а
у випадку непогодження зайняти іншу вільну посаду — звільнити на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП.
5. Контроль за виконанням цього наказу покладається на Гринчука О. В., начальника відділу кадрів.
Підстава: доповідна записка начальника відділу кадрів Гринчука О. В..
Директор

Лященко

В. І. Лященко

З наказом ознайомлений:
23.04.2018 р.

Гринчук

О. В. Гринчук

У разі ж потреби внесення незначних змін,
пов’язаних, наприклад, з необхідністю усунення
недоліків на кшталт помилок в написанні слів
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чи неправильному застосуванні розділових знаків, видавати наказ для внесення змін до посадових інструкцій необов’язково.
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Працівнику було надано щорічну відпустку з 23 квітня 2018 р. на 24 календарних
дні. Перебуваючи у відпустці, він захворів, листок непрацездатності видано на
період з 4 по 11 травня. Як обчислити кількість невикористаних днів відпустки,
адже на період хвороби припав святковий день, чи потрібно його враховувати?
Так, потрібно зважати на наявність такого
дня й одразу враховувати його при визначенні тривалості відпустки, яка надається, але
вже не враховувати вдруге при продовженні
відпустки на час хвороби.
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) щорічна відпустка має бути перенесена
на інший період або продовжена в разі тимчасової
непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку. Якщо причини, що зумовили
перенесення відпустки, настали під час її використання, невикористана частина надається після закінчення дії причин, які перервали відпустку, або
за згодою сторін переноситься на інший період.
При цьому необхідно дотримуватися вимог
ст. 12 Закону № 504: невикористану частину
щорічної відпустки має бути надано працівнику,
як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за
який надається відпустка.
Невикористаними вважаються всі дні відпустки, що припали на період хвороби працівника, зазначений у листку непрацездатності,
тому й відпустку продовжують або переносять
на кількість календарних днів хвороби, що припали на період відпустки.
Водночас, святкові та неробочі дні, встановлені у ст. 73 Кодексу законів про працю України,
при визначенні тривалості щорічних відпусток і

додаткових відпусток працівникам, які мають
дітей, не враховуються. Тобто відпустку продовжують на такий святковий і неробочий день,
але не оплачують.
Якщо ж на період хвороби припав святковий або неробочий день, на який спочатку
було продовжено відпустку, то невикористану через хворобу частину відпустки продовжують на календарні дні тимчасової непрацездатності без урахування такого святкового
або неробочого дня.
У випадку, наведеному в запитанні, на період відпустки працівника припадають два
святкові дні, які не враховуються під час визначення її тривалості (1 — День праці та 9 травня —
День перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні). Тому відпустка мала б тривати з 23 квітня
2018 р. по 18 травня 2018 р. включно. Проте
один святковий день (9 травня) припав на період непрацездатності працівника. Тому невикористаними у зв’язку із хворобою вважатимуться 7 днів відпустки (без врахування одного святкового дня), що припали на період з 4
по 11 травня.
Отже, відпустка має бути:
— або продовжена на 7 календарних днів
(з 19 травня по 25 травня включно);
— або ж працівник може використати ці
7 днів відпустки в інший час, узгодивши це питання з роботодавцем.

При прийнятті на роботу нового працівника виявлено невідповідність прізвища у
трудовій книжці тому, що записано у паспорті. Хто повинен внести до трудової
відповідні зміни?
Такі зміни мають бути внесені за останнім
місцем роботи працівника.
Зміна записів у трудових книжках про прізвище виконується за останнім місцем роботи працівника — про це прямо зазначено у п. 2.13. Інструкції про порядок ведення трудових книжок
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працівників, затвердженої спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58.
Отож, якщо ви вже прийняли працівника на
роботу, то відповідно, ваше підприємство є для
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нього останнім місцем роботи й необхідні виправлення мають зробити саме на ньому. У разі
ж, коли ви просто подивилися на документи під
час співбесіди і виявили, що прізвища у трудовій
та паспорті не збігаються, то відповідні зміни
мають бути внесені до книжки за попереднім
(тобто таки останнім) місцем роботи працівника. До речі, при цьому не має жодного значення,
на цьому ж підприємстві чи ні заповнювався титульний аркуш трудової книжки.
На випадок, якщо зміну запису про прізвище
доведеться робити все ж таки вам, зверніть увагу, що це слід виконати на підставі відповідних
документів. Ними, залежно від причини виникнення потреби у внесенні змін до трудової книжки, можуть бути, зокрема, свідоцтво про шлюб

чи його розірвання (якщо за таких обставин
працівник змінив прізвище та обміняв паспорт,
але «забувся» про трудову) або ж сам паспорт
(наприклад, у разі, коли з необачності особи, яка
вперше заповнювала працівникові трудову
книжку, в його прізвищі була допущена помилка, а він, ставлячи свій підпис на титульному аркуші, цього з якихось причин не помітив).
Самі ж зміни слід зробити наступним чином:
акуратно, однією рискою, закреслити, колишнє
(або неправильно записане) прізвище працівника і вписати нове з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки, завіривши це підписом роботодавця або спеціально
уповноваженої ним посадової особи і печаткою
підприємства чи печаткою відділу кадрів.

Працівника було прийнято за строковим трудовим договором, останнім днем
якого було 30 квітня 2018 р.. Але працівник захворів і йому було видано листок
непрацездатності з 27 квітня 2018 р., який ще й досі не закритий. Коли працівника можна буде звільнити — наступного дня після закриття лікарняного?
Працівник мав бути звільнений 30 квітня
2018 р. у зв’язку з закінченням строку трудового договору.
Тимчасова непрацездатність працівника у даному випадку не впливає на дату звільнення
працівника. У ст. 40 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) зазначено, що звільнення з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу не допускається під час тимчасової
непрацездатності працівника або перебування
його у відпустці. Але слід звернути увагу, що ця
заборона поширюється тільки на випадки звільнення з ініціативи власника, тобто за статтями
40 та 41 КЗпП. На всі інші випадки звільнення
ця заборона не діє.
Згідно з п. 2.26. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58, днем звільнення працівника вважається останній день роботи. Але слід
зазначити, що у даному випадку під останнім
днем роботи мається на увазі останній день трудових відносин, який і є днем звільнення — тоб№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018

то в цей день працівник не обов’язково має бути
присутнім на роботі: він може бути у відпустці,
на лікарняному (за винятком звільнення з ініціативи роботодавця) чи бути відсутнім з інших
причин.
Якщо працівника у день закінчення строку
трудового договору не звільнити (навіть якщо
в цей день його немає на роботі) — трудовий
договір вважатиметься продовженим на невизначений строк (що й сталося у наведеному випадку).
Також можливо, що на Вашому підприємстві
було дотримано рекомендації Уряду щодо перенесення у поточному році робочого дня 30 квітня на 5 травня (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 1-р) й
30 квітня був вихідним днем для усього підприємства, але й за таких обставин працівник
мав бути звільнений саме у цей день (просто відповідний наказ слід було видати напередодні,
приміром 27 квітня, вказавши як дату звільнення 30 квітня). Але тепер трудовий договір перетворився у безстроковий і звільнити працівника
внаслідок закінчення строкового трудового договору вже неможливо.
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Числівники в тексті:
як уникнути помилок?
Без числівників складно уявити будь-який документ: кількість відпрацьованих
годин, працівників або одиниць продукції — все це ми позначаємо числівниками.
Іноді (особливо в бухгалтерських документах) можна обійтися лише цифрами, але
часто все ж доводиться застосовувати або власне числівники, або цифри з буквеними закінченнями («нарощування»). Довідайтеся, як правильно використовувати
цю частину мови і доречно її форматувати відповідно до стилю документа.

Загальні правила

Лише цифри на позначення чисел використовуються в різноманітних таблицях. В інших випадках є декілька нюансів. Вважається, що у
тексті доречно використовувати цифри, якщо є
одиниці виміру: машина їхала зі швидкістю
4 км/год., але планується закупити три офісних стільці).
Якщо число перевищує десять, його записують цифрами для зручності читача. Тобто вісім столів, але 45 машин. Це зумовлено тим, що
невеликі числа досить легко сприймати, коли
вони записані саме словами: так текст виглядає
охайніше, а ось великі числа важче сприймати у
словесному вираженні.
Порядкові числівники (до десяти) варто записувати словами: перший раз винесено догану.
Заміняти в таких випадках слово цифрами не
варто, адже це може спотворити зміст сказаного
чи написаного. Наприклад, прочитавши «1 раз
винесено догану», читач може зробити висновок, що догану винесено лише раз, а не вперше.
Якщо порядкові числівники складні, тобто,
окрім числа виражені ще й одиницями виміру,
варто записувати їх числом. Наприклад, 10-кілометрова відстань. Багато ускладнень спричиняє подібне написання відсотків. Тут застосовується правило нарощування відмінкового
закінчення у порядкових числівниках, позначених арабськими цифрами, наприклад: 15%-й
податок, 20%-ї надбавки. Зверніть увагу на те,
що в таких випадках пробіл між знаком відсотка
і числом не ставиться. Можна також повністю
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написати цю величину словами: двадцятивідсоткова надбавка, але це доречно лише в тому
випадку, коли таке число зустрічається у тексті
лише кілька разів. В офіційних документах та
таблицях бажано використовувати саме числові
позначення.
Варто уважно стежити за іменниковим закінченням у таких позначеннях.

Складні випадки

Безліч суперечок спричиняють такі слова як
більшість, меншість, половина, безліч. В однині
чи множині варто використовувати дієслова з
цими словами? Більшість працівників вирішила, вирішили чи вирішило? Усі ці варіанти можна застосовувати з урахуванням деяких нюансів.
Однині надається перевага, якщо перед іменником стоять такі слова, як більшість, меншість,
решта, частина, ряд, група, безліч, багато,
мало: Більшість працівників вирішила не залишатися після роботи. Малопомітна меншість
виборців віддала свої голоси за комуністів.
Якщо в реченні є однорідні члени, то варто використовувати вже множину: Не один, а десятки
працівників вирішили відмовитися від надурочних робіт. Зазвичай, тут рідко виникають помилки, адже інтуїтивно зрозуміло, яку саме форму
краще використати, щоб фраза була природною.
Середній рід однини використовується на позначення великої кількості, що може виражатися
іменниками на кшталт сто, мільйон, мільярд. Наприклад, Мільярд людей може заселити нововідкриті екзопланети. На семінар прибуло п’ятсот
№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018

ПИТАННЯ ПРАВОПИСУ

учасників. Після навчання за кордоном до України
повернулося лише тисяча молодих фахівців.
Але пам’ятайте про те, що в разі використання
числівників до десяти, завжди використовується
лише форма множини: четверо братів, але чотири сестри (форма четверо, троє, п’ятеро характерна саме для іменників чоловічого роду).
Тому, якщо плануєте усну доповідь, бажано записати всі числівники словами, щоб правильно їх
озвучити, не заплутавшись у відмінках та родах.

Буквені закінчення
або нарощування після цифр

Часто в документах підприємства застосовуються числівники з нарощуванням: 1-й поверх, 2-га черга, 4-го цеху. Як правильно використовувати такі нарощування, щоб уникнути
помилок? Передусім слід пам’ятати, що нарощування використовуються лише після порядкових
числівників, тобто: 1-ша дільниця, але 3 цехи.
Одну літеру ми використовуємо, якщо перед
останньою буквою числівника стоїть голосний:
п’ятий — 5-й, п’ятою — 5-ю. Дві літери — якщо
приголосний: п’яте — 5-те, п’ятого — 5-го. Це
правило не має винятків, тож його досить просто запам’ятати. Але все ж, за можливості, бажано писати такі числівники словами.
Якщо йде перелік декількох порядкових числівників, варто приєднувати нарощення до кожного з них, не об’єднуючи декілька: 22-ге, 23-тє
замовлення, 118-й або 119-й будинок, 1940-ві і
1950-ті роки. Як бачимо, часто нарощування
таких однорідних числівників не збігається,
саме тому варто вказувати нарощування кожного з них.
Якщо більше двох порядкових числівників
розділені комою або крапкою з комою або з’єднані сполучником, нарощення додається тільки
до останнього числівника: 1, 2, 3-й цехи; 7; 24;
33; 68-ма дільниці; 1940, 1960 і 1980-ті роки
(але: 1940 рік, 1960 рік і 1980-ті роки, якщо перші
два числівники позначають саме роки, а не десятиліття).
Якщо два порядкових числівники розділені
тире, нарощення додається тільки до другого
числівника, якщо відмінкові закінчення числівників збігаються: 1820–1830-ті роки, 4–5-те
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тисячоліття. В іншому випадку — нарощування додаються до обох числівників: 1830-ті —
1840-ві роки, 15-та — 20-ті учасниці. Також
до обох числівників додаються нарощування, якщо слова перед першим числівником
керують тільки ним і не пов’язані з другим
числівником: наприкінці 1980-х — у 2000-ні
роки.
Є відома Таблиця, у якій наведені нарощування основних числівників за родами та відмінками. Нею досить просто користуватися, якщо
треба швидко визначити правильне нарощування.
Таблиця
Однина
Множина
Рід
—
Ч
Ж
С
0-ві
0-ве
-й
0-ва
1-ші
1-ше
1-ша
2-гі
2-ге
2-га
3 – 6-ті
3-тє
3-тя
7 – 8-мі
4 – 6-те
4 – 6-та
9-ті
7 – 8-ме
7/8-ма
Називний
10 – 30-ті
9-те
9-та
(хто? що?)
40-ві
10 – 30-те
10 – 30-та
50 – 900-ті
40-ве
40-ва
…000-ні
50 – 90-те
50 – 90-та
100 – 900-та 100 – 900-те
…000-не
…000-на
…-го
…-ї
…-го
…-х
Родовий
(кого?
чого?)
…-й
…-му
…-м
Давальний …-му
(кому?
чому?)
0-ві
0-ве
…-й
0-ву
1-ші
1-ше
1-шу
2-гі
2-ге
2-гу
3 – 6-ті
3-тє
3-тю
7 – 8-мі
4 – 6-те
4 – 6-ту
Знахідний
9-ті
7 – 8-ме
7 – 8-му
(кого?
10 – 30-ті
9-те
9-ту
що?)
40-ві
10 – 30-те
10 – 30-ту
50 – 90-ті
40-ве
40-ву
50 – 90-те 100 – 900-ті
50 – 900-ту
…000-ні
…000-ну 100 – 900-те
…000-не
…-м
…-ю
…-м
…-ми
Орудний
(ким?
чим?)
…-й
…-му
…-х
Місцевий …-му
(на кому?
на чому?)
Відмінок
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Варто підкреслити, що до римських цифр нарощування ніколи не додаються, навіть якщо
вони позначають порядкові числівники. Римські
цифри найчастіше використовують для позначення століть: ХІ століття нашої ери, кварталів
року: ІІІ квартал, томів книг або справ: ІІ том.
Також нарощування ніколи не додаються до:
— календарних дат, виражених роками:
845 рік н. е. (однак якщо порядковий номер
року не пов’язаний із системою літочислення,
відмінкові закінчення нарощуються: 4-й рік навчання);
— чисел місяця, якщо після числа стоїть назва
місяця (однак якщо назву місяця випущено, поставлено перед числом або окремо від числа позначено іншим словом, відмінкові закінчення
нарощуються): 1 березня, але 1-го числа;
— номерів томів, розділів, сторінок, таблиць
тощо, якщо перед числом стоїть слово, яке його позначає (сторінка, розділ тощо): 5 том, 8 сторінка;
— усталених скорочень, зокрема номерів військових підрозділів: 7 АК, 66 ОГПБр;
— комерційних найменувань і брендів: 5 канал, 24 канал.

Символи і знаки в тексті

Додамо декілька слів про позначення математичних символів у тексті. Варто підкреслити, що
як і числівники до десяти, такі символи варто
передавати лише словами: менше або більше,
приблизно дорівнює або є сумою. Самі ж символи
варто використовувати лише у формулах.
Те саме стосується і знаків, які позначають
номер, параграф, відсоток, градус тощо. Тобто
власне знаки можна використовувати тільки,
якщо число записане цифрами, в іншому випадку передаємо значення словами. Наприклад, будинок № 4а, але номер наказу вкажемо
пізніше.
Окремо варто акцентувати увагу на словосполученні «округлення числа» (часто зустрічається
у різноманітних бухгалтерських документах).
У такому випадку варто використовувати саме
слово «округлення», а не «заокруглення», як часто помилково пишуть. Адже заокруглювати —
це надавати чому-небудь круглої, округлої форми.
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Відмінювання числівників

Наразі складні числівники зазвичай пишуться
в числовій формі, тому завдяки нарощеному закінченню (у разі порядкового числівника), або
відмінка іменника легко встановити відмінкову
форму числівника. Проте іноді числівники необхідно озвучити, наприклад, на доповіді. Тому
звернемо увагу на декілька нюансів, які зазвичай спричиняють ускладнення в цьому питанні.
Числівники п’ять – двадцять, тридцять;
п’ятдесят – вісімдесят мають декілька можливих форм непрямих відмінків: п’яти і п’ятьох,
п’ятдесяти і п’ятдесятьох; п’яти і п’ятьом,
п’ятдесяти і п’ятдесятьом; п’ятьма і п’ятьома,
п’ятдесятьма і п’ятдесятьома. Ці варіанти рівноцінні, їх можна без обмежень вживати в будьякому стилі мовлення. Так само можливі варіанти неозначених числівників: кільканадцяти і
кільканадцятьох, кількадесятьма і кількадесятьома. Проте такі варіанти зустрічаються лише
в побутовому та художньому мовленні.
Як не дивно, багато запитань спричиняє відмінювання такого просто числівника як один.
Яка форма правильна, наприклад, у такій фразі
«на одному/однім підприємстві працює тисяча
осіб»? Якщо йдеться про офіційно-діловий стиль,
то варто використовувати форму «одному», в
побуті і у художньому тексті можна використовувати обидва варіанти.
Цей же числівник жіночого роду одна може виступати у формі родового відмінка однієї та одної,
орудного відмінка однією та одною. Ці варіанти є
рівноцінними для використання в будь-якому стилі. У середньому роді одне може виступати у формах називного та знахідного відмінків одне й одно.
Форму одне вживають у всіх стилях: одне завдання, одне подання, одне дитя. Форма одно обмежена розмовним стилем: одно каченя, одно відро.
У складених кількісних числівниках відмінюються усі слова. Наприклад: одній тисячі чотирьомстам вісімдесяти семи працівникам.
Надсилайте свої запитання на адресу
movazapyt@gmail.com і ми залюбки
відповімо на них на сторінках нашої
газети.
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

***
Батько повчає сина:
— Запам’ятай, синку, розумна людина завжди у
всьому сумнівається — тільки дурень може бути повністю впевненим у чомусь.
— Справді? Ти впевнений в цьому, тато?
— Абсолютно.

Усміхнись!

Режисер каже драматургові:
— Я прочитав Вашу п’єсу, але ставити її не буду —
просто не переношу нецензурні вислови.
— Але ж в тексті немає нецензурних висловів!
— У тексті немає. Вони будуть у залі.
***
Дзвінок до приймальні Кабінету Міністрів:
— Алло, це Уряд? Я б хотів у вас працювати!
— Ви що, ідіот?!
— Та ні… Я не знав, що це обов’язкова умова…
***
Один працівник жаліється іншому:
— Щось у другій половині дня зовсім нічого не хочеться робити…
— А хіба в першій щось хотілося?
— Так, в першій принаймні хотілося їсти.
***
Одна подруга питає іншу:
— Чого ти така сумна сьогодні?
— Та знову не прийняли на роботу, хоча резюме їм
сподобалося, навіть анкету прислали…
— І що ж сталося?
— Та в самому кінці анкети була графа «Для особистого номера кандидата, претендентам на вакансію
не заповнювати» — то я й написала там «Добре».
***
Зустрічаються двоє приятелів:
— У дружини за тиждень день народження, як думаєш, що їй подарувати?
— А тобі не простіше про це спитати в неї?
— Ні, таких грошей у мене точно немає.
***
Керівник запитує підлеглого:
— Чому знову запізнилися на роботу?!
— А чому знову зарплату затримуєте?
— Але ж врешті-решт Ви її отримуєте.
— Так і я ж врешті-решт на роботу прийшов.
***
Директор викликає до себе свого співробітника і
каже йому:
— У мене для Вас дві новини: добра і погана. Добра – я Вам збільшую зарплату вдвічі. Погана – я Вас
звільняю. Знайте тепер, яке гарне місце Ви втратили.

Добрі поради

Якщо синоптики кажуть, що завтра буде ясно, не
радійте: вони мають на увазі, що зараз їм нічого не
зрозуміло, а ось настане завтра і тоді стане ясно, якою
буде погода в цей день.
Найкращий спосіб змусити вчасно прокинутися вашого чоловіка або дружину — це кава в ліжко... Але
пам’ятайте — одразу як виллєте каву, мерщій тікайте!

І таке бува ...

З доповідних:
«У зв’язку з регулярними гучними, високошвидкісними і часом безладними натисненнями Сидочук О. П.
на клавіші клавіатури ПК й постійного збільшення
шуму від вищезгаданого процесу, прошу Вас виділити
кошти на придбання для неї гумової (безшумної) клавіатури для збереження працездатності й зниження
нервової напруги всіх працівників, які працюють біля
джерела виникнення шуму».
«Доводжу до Вашого відома, що відмовив у прийнятті на роботу п’ятьом вчорашнім кандидатам на посаду
менеджера із збуту (перелік додається) внаслідок низького рівня їхнього розумового розвитку — запропонував
їм до проходження співбесіди заповнити відповідні анкети, що вони і зробили (заповнили одну на п’ятьох).»
З пояснень учасників ДТП:
«Водій червоного легковика врізався в моє авто, не
повідомивши заздалегідь про свої наміри».
«Коли я досяг перехрестя, переді мною несподівано
виріс кущ, через що я й не побачив машину, яка їхала
попереду».
«Я від’їхав від тротуару, поглянув у бік моєї тещі,
задивився на неї, тому й в’їхав у тролейбус».
«Кольору і номера машини я не побачила, тому що
було темно, і автомобіль був брудний. Але скоріш за
все у скоєному ДТП потрібно підозрювати машини
темно-сірого кольору».

Відповідь на головоломку з № 8

Ім’я дівчини
Професія
Колір сукні
Час виходу з дому

Ольга
секретарка
червона
10:00

№ 9 (165) - № 10 (166), 15 травня 2018

Ірина
вчителька
блакитна
8:00

Вікторія
медсестра
біла
9:00

Марія
художниця
жовта
11:00
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Травень-2018

Важливі дати травня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 3 (1 — День
праці, 9 — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(День Перемоги), 27 — Трійця)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (8)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин

Червень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1
(28 — День Конституції України)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (27)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин
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1 — День праці (святковий день).
3 — Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно з 1992 року).
5 — робочий день, якщо відповідно до рекомендацій Уряду на вашому підприємстві 30 квітня 2018 р. був вихідний (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. № 1-р.).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці за
формою № 1-ПВ (місячна) за квітень 2018 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — передсвятковий день (тривалість роботи працівників зменшується на одну
годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу));
— День пам’яті та примирення (встановлено Указом Президента України від
24 березня 2015 р. № 169/2015 з метою гідного вшанування подвигу Українського
народу та його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій
світовій війні);
— Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного півмісяця.
9 — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)
(святковий день).
12 — Всесвітній день медичних сестер (хоча фактично святу вже більше ста
років, офіційно воно було засновано тільки у 1971 році).
13 — День матері (щорічно відзначається у другу неділю травня згідно з
Указом Президента України від 10 травня 1999 р. № 489/99).
15 — Міжнародний день сім’ї (встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у
1993 році). Зі святом вас і ваші родини!
17 — Всесвітній день електрозв’язку;
— Всесвітній день інформаційного суспільства.
18 — День боротьби за права кримськотатарського народу (встановлено Указом Президента України від 16 травня 2014 р. № 472/2014);
— День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (встановлено
постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 р. № 792-VIII);
— Міжнародний день музеїв (відзначається щорічно з 1978 року).
19 — День Європи (щорічно відзначається у третю суботу травня згідно з
Указом Президента України від 19 квітня 2003 р. № 339/2003);
— День науки (щорічно відзначається у третю суботу травня згідно з Указом
Президента України від 14 лютого 1997 р. № 145/97).
20 — День банківських працівників (встановлено Указом Президента України
від 6 березня 2004 р. № 316/2004);
— День пам’яті жертв політичних репресій (щорічно відзначається у
третю неділю травня згідно з Указом Президента України від 21 травня 2007 р.
№ 431/2007).
21 — Всесвітній день культурної різноманітності в ім’я діалогу та розвитку;
— Міжнародний день космосу;
— Міжнародний день ЮНЕСКО за культурний розвиток.
24 — День слов’янської писемності і культури (встановлено Указом Президента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004).
26 — День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (щорічно відзначається в останню суботу травня згідно з Указом Президента України
від 25 травня 1999 р. № 563/99).
27 — Трійця (релігійне свято і неробочий день, закріплений на законодавчому
рівні);
— День хіміка (щорічно відзначається в останню неділю травня згідно з
Указом Президента України від 7 травня 1994 р. № 219/94).
28 — вихідний день (оскільки неробочий день припадає на неділю, вихідний
переноситься на наступний після неробочого дня — таке перенесення відбувається
автоматично і не потребує видання наказу роботодавця);
— День прикордонника (встановлено Указом Президента України від
25 травня 1992 р. № 308);
29 — Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй (в Україні
встановлено згідно з Указом Президента України від 30 квітня 2003 р. № 374/2003).
31 — Всесвітній день без тютюну (запроваджений Всесвітньою організацією
охорони здоров’я у 1988 році).
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