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Серед безладу знайдіть простоту;
серед розбрату знайдіть гармонію;
у складному знайдіть можливість.
Альберт Ейнштейн

Минуло вже три десятиліття з того часу, як у нашому лексиконі
з’явилося слово «чорнобильці». Прикро, що для жителів інших
держав Україна переважно асоціюється з такими невеселими словами, як революція, корупція, Чорнобиль... Тож про пільги та компенсації, які надає держава «чорнобильцям», читайте в статті
Ірини Красовської.
Про права та пільги, що надаються працівникам у Японії, дізнаєтеся зі статті про особливості японської системи управління персоналом, якою ми розпочинаємо цикл публікацій про управління
персоналом, трудові права та гарантії, що надаються працівникам
інших країн. Можливо, хтось саме збирається за кордон з метою
обміну досвідом чи розширення ділових стосунків, тоді вас зацікавить стаття про закордонні відрядження.
Вітаємо вас зі святом Великодня! Бажаємо світлих думок, гармонії,
простоти та знайти свої можливості! Нехай весняний дощ принесе
надію, а весняні первоцвіти подарують любов!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу
«Кадровик України»

Підписано до друку 20.03.2017 р.
Замовлення № 65
Наклад 9500 прим.

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.04.2017 р. — 8807
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

8 Лист Міністерства соціальної політики України від
19 січня 2017 р. № 132/0/101-17/284

8 Лист Міністерства соціальної політики Укра-

їни про розмір добових від 21 грудня 2016 р.
№ 1732/0/101-16/28
9 Лист Міністерства соціальної політики України від
12 грудня 2016 р. № 1648/0/101-16/28
10 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо середнього заробітку, який не враховується
до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня, від 13 лютого 2017 р. № 322/0/10117/282
10 Лист Міністерства соціальної політики України від
28 грудня 2016 р. № 1820/0/101-16/284
11 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо застосування мінімальної заробітної плати при призначенні матеріального забезпечення та страхових виплат від 16 лютого 2017 р.
№ 3105/0/2-17/27
12 Лист Міністерства соціальної політики України від
4 травня 2016 р. № 108/19/71-16
15 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо забезпечення рівня мінімальної зарплати
від 17 лютого 2017 р. № 391/0/101-17/282
16 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо сум матеріальної допомоги, які не враховуються до зарплати для забезпечення її мінімального рівня, від 13 лютого 2017 р. № 294/0/101-17/282
17 Лист Міністерства соціальної політики України від
21 листопада 2016 р. № 5907/0/10-16/06
18 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо застосування окремих положень Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р. № 1774»
від 17 лютого 2017 р. № 3223/0/2-17/28
19 Лист Міністерства культури України щодо вимог
для керівника державного чи комунального закладу культури від 8 лютого 2017 р. № 393/8/13-17
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20 Лист Державної служби України з питань праці,

Департаменту з питань праці про розгляд звернення від 25 січня 2017 р. № 828/4.3/4.1-ДП-17
21 Лист Державної служби України з питань праці,
Департаменту з питань праці від 5 січня 2017 р.
№ 46/4.1/4.4-ЗВ-17

ПРАВО
Відрядження

24 Олена Ткаченко
Відрядження за кордон
У березневому номері було розглянуто загальні
питання оформлення, визначення витрат та оплати
часу відрядження по Україні. Відрядження за кордон мають певні особливості, що стосуються як їх
оформлення, так і визначення й підтвердження вит
рат. Про це — у статті

«Нетрудове» законодавство
в роботі каровика

32 Олександр Клименко

Законодавство про освіту: основне для
кадровика

Знання законодавства про освіту допоможе кадровикам правильно формулювати кваліфікаційні вимоги до працівників у документах підприємства (посадових інструкціях, профілях посад, положеннях
про структурні підрозділи, положенні про конкурсний відбір тощо), а також правильно аналізувати
документи про освіту, які згідно із законодавством
зобов’язані надавати працівники під час оформлення на роботу. Крім того, володіти знаннями щодо
законодавства про освіту необхідно кадровикам навчальних закладів, оскільки на підставі його норм
можуть готуватися кадрові рішення щодо різних категорій працівників цих закладів, у т. ч. визначатися
їх обов’язки, права, відповідальність тощо. Докладніше про це — у статті
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Актуальна тема

57 Відповіді на запитання

40 Ірина Красовська

60 Календар

«Чорнобильці» та прирівняні до них категорії: трудові пільги та компенсації
Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи чи іншим чином постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, державою гарантовано
певні пільги, компенсації, різні види допомоги тощо.
Частина з них надається працюючим громадянам за
місцем їх роботи. У статті розглянуто, яким питанням
мають приділити особливу увагу роботодавці, якщо
на підприємстві працюють «чорнобильці» або інші
категорії працівників, прирівняних до них

Міжнародний досвід управління
персоналом

ПРАКТИКА
Діловодство

62 Олена Замкова
Вимоги до оформлення штатного розпису
У статті розглянуто загальні вимоги до розроблення
штатного розпису, склад його реквізитів та особливості їх оформлення, а також специфіку оформлення
тексту штатного розпису

Кадровий роман

48 Олександр Клименко
Особливості японської системи управління
персоналом

70 Галина Фольварочна

Економіка України все більше стає пов’язаною зі
світовою. Це призводить до того, що вітчизняні підприємства частіше залучають до роботи іноземних
менеджерів з персоналу (або українських менеджерів, які пройшли навчання та підготовку за кордоном)
зі своїми підходами в цій сфері, що можуть суттєво
відрізнятися від тих, які традиційно склалися на більшості підприємств нашої країни. Зокрема, від звичної
української значно відрізняється так звана японська
система управління персоналом, основні риси якої й
розкрито в статті

У новій рубриці, яку журнал розпочав із січня, в легкій
формі розповідаємо про непрості ситуації, з якими
кадровики стикаються у своїй щоденній роботі, та даємо поради щодо того, як їх вирішити, не порушуючи
законодавчих норм. Цього разу розглядаємо відмінності між поняттями «стажування» та «прийняття на
роботу з випробувальним строком», через які й виникла плутанина в ситуації, описуваній в четвертій
події роману

Архівна справа

77 Тетяна Федорова
Кадровий облік в 1С

54 Олена Замкова

Завдання та права архівного підрозділу

У статті розглянуто основні завдання й права, які надаються архівним підрозділам підприємств, що здійснюють тимчасове або постійне зберігання архівних
документів з різними видами носіїв інформації
№ 4 (123) квітень 2017

Подолання перешкод. Відмінності між стажуванням та випробуванням

1С для кадровика

Розпочинаємо цикл публікацій, присвячений роботі в
програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата
та управління персоналом». Оскільки програми сімейства 1С періодично змінюються та оновлюються,
у статті використовуватиметься конфігурація в редакції 2.1 (реліз 2.1.45.3, випущений 26 січня 2017 р.).
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У цій статті йдеться про основні терміни та порядок
першого запуску програми

Трудові книжки: практикум

86 Ярослава Паньків
Трудові книжки: записи про переведення
У попередньому номері журналу було з’ясовано, як
слід виправляти неправильні або неточні записи про
прийняття на роботу. У пропонованій статті розглянуто
основні положення законодавства щодо переведення
працівників, його організаційні аспекти та наведено
зразки записів про переведення в трудовій книжці

входити не тільки функції ведення бухгалтерського
обліку, складання звітності, податкових декларацій, а й виконання роботи з оформлення договорів,
консультування, вирішення питань кадрового діловодства. Тож у статті автор розглядає завдання та
обов’язки деяких працівників бухгалтерської служби
та наводить перелік організаційно-технічних заходів з
метою підвищення результатів діяльності бухгалтерії

ПЕРСОНАЛ
HR-практика

106 Оксана Щур
Робочий час

92 Лідія Басмат

Гнучкий режим робочого часу
У статті розкрито зміст поняття «гнучкий режим робочого часу» та з’ясовано, в яких випадках він може
запроваджуватися, особливості роботи працівників у
разі встановлення їм гнучкого режиму робочого часу,
порядок оформлення документів та оплати праці, а
також чи зберігається такий режим роботи за працівником у разі направлення його у відрядження

Підбираємо галузеві посади
(професії)

99 Олександр Носіков

Працівники відділу бухгалтерії: завдання та
обов’язки

Аналіз організації роботи в підрозділах бухгалтерської служби вітчизняних підприємств свідчить про
наявність суто кадрових чинників, що певною мірою
є причиною незадовільних результатів діяльності бухгалтерії. Так, в обов’язки головного бухгалтера можуть
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І знову зміни! Запроваджуємо правильно

Стародавнє прокляття «Щоб ти жив в епоху змін»
торкнулося нас не на жарт. Те, що відбувається сьогодні в Україні, та й у світі в цілому, складно назвати
стабільною ситуацією. І якщо раніше ми знали, чого
очікувати та як планувати свою роботу, то зараз всі
живемо ніби над жерлом постійно діючого вулкана.
Здається хаос — це єдине, що є постійним. Але чи
так все безнадійно? З’ясуємо це в статті

Психологія і мотивація

109 Євгенія Квітка

Мотивація персоналу: сфера впливу
HR-менеджера

Що змушує людину працювати? Що змушує її добре
працювати? Чому працівники обирають ту чи іншу
компанію й витрачають більшість свого часу, енергії й натхнення задля процвітання чийогось бізнесу?
Навряд чи ми зможемо знайти відповіді на всі запитання, однак мета пропонованої статті — не стільки
відповіді, скільки актуалізація самих запитань, адже
всім відомо, що правильно поставлене запитання —
це половина відповіді

Кадровик України

ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
8 Офіційні роз’яснення

МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

6

З

Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
надання допомоги дітям померлого
годувальника» від 7 лютого 2017 р.
№ 1836-VIII

гаданим законом внесено зміни до Закону України «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18 травня
2004 р. № 1727-IV, доповнивши його нормами щодо права на пенсію. Отже, особа,
яка не має права на пенсію, — дитина померлого годувальника (у т. ч. народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав
страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для інваліда III групи, особа,
яка досягла 63 років та не має права на пенсію відповідно до закону. Також дітям
померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійнотехнічних і вищих навчальних закладах (у т. ч. у період між завершенням навчання
в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального зак
ладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним
рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення
ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам — до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Закон набрав чинності 5 березня 2017 р.

Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які
проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення» від 7 лютого
2017 р. № 1838-VIII

З

міни щодо соціального захисту осіб, які проживають у населених пунктах
на лінії зіткнення, внесено до:
 статті 41 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР;
 частини другої статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту»
від 13 травня 1999 р.;
 статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р.
№ 2402-III;
 частини 12 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від
15 квітня 2014 р. № 1207-VII;
 абзацу другого частини четвертої статті 44 Закону України «Про вищу
освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII.
Закон набрав чинності 5 березня 2017 р.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо статусу
старости села, селища» від 9 лютого
2017 р. № 1848-VIII

З

аконом внесено зміни щодо статусу старости села, селища до таких Законів України:
 «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/
97-ВР;
 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого
2015 р. № 157-VIII;
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 «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. № 93-IV;
 «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р.
№ 2493-III;
 «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII;
 «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. № 595-VIII.
Зокрема, змінами передбачено:
 визначення просторових меж діяльності старости шляхом запровадження «старостинського округу», межі якого визначаються сільською,
селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів
жителів населеного пункту старостою;
 обмеження сумісності діяльності старости з іншою роботою (діяльністю);
 встановлення підстав та порядку дострокового припинення повноважень старости, у т. ч. його відкликання;
 закріплення повноважень старости;
 визначення періодичності та порядку звітування старости про свою
роботу;
 поширення на старост гарантій діяльності депутатів місцевих рад.
Закон набрав чинності 12 березня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до наказу
Міністерства праці та соціальної політики України від 25 березня 2002
року № 169» від 28 грудня 2016 р.
№ 1622

Н

аказом затверджено Порядок видачі довідки про чисельність працюючих
осіб з інвалідністю. Порядок регулює видачу відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю,
які мають основне місце роботи на підприємстві, установі, організації, у т. ч.
підприємстві, організації громадської організації інвалідів, їх відокремлених
підрозділах, а також у фізичних осіб, які використовують найману працю,
виходячи із середньооблікової чисельності штатних працівників облікового
складу.
Наказом також затверджено: список працюючих осіб з інвалідністю; журнал реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю; довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю.
Наказ набрав чинності 28 лютого 2017 р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до форми
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із
праці», затвердженої наказом Держстату від 10 червня 2016 року № 90»
від 15 лютого 2017 р. № 39

№ 4 (123) квітень 2017

З

мінено розподіл працівників у графі А розділу IV «Кількість штатних працівників, яким оплачено 50 % і більше робочого часу, встановленого на
місяць» за сумами зарплати. Змінена форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» застосовуватиметься зі звітом за I квартал 2017 р., який подаватиметься до
7 квітня поточного року.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 19 січня 2017 р. № 132/0/101-17/284
<...> Відповідно до статті 2 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи
(посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом; забороною заміни відпустки
грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього Закону.
Згідно з частиною четвертою статті 24 Закону за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарних дні.
Тобто за бажанням працівника після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, не
менше ніж 24 календарних дні щорічних відпусток (основної та додаткових) за решту днів невикористаних
щорічних відпусток за цей самий робочий рік може бути виплачено грошову компенсацію.
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону), та додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (ст. 15 Закону) не належать до
щорічних відпусток, передбачених пунктом 1 частиною першою статті 4 Закону, тому на них не поширюються наведені вище умови компенсації щорічних відпусток.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21 грудня 2016 р. № 1732/0/101-16/28
Про розмір добових
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув Ваше звернення та повідомляє.
Відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування
витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.
Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні,
вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах,
встановлюваних законодавством.
Підприємства згідно із статтею 15 Закону України «Про оплату праці» самостійно встановлюють
в колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми
посадових окладів з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими угодами.
Граничні норми добових витрат у межах України для підприємств госпрозрахункової сфери відповідно до абзацу 4 підпункту 170.9.1 Податкового кодексу України встановлені в розмірі не більше як 0,2
розміру мінімальної заробітної плати, що діяв на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.
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Відповідно до статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних
відносин, зокрема, щодо встановлення гарантій і компенсацій (в тому числі при направленні працівників у
службові відрядження).
Розмір добових для підприємств, установ та організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначено додатком 1 до постанови КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98,
і для відряджень в межах України він становить 30 гривень.
Положення Інструкції, які є обов’язковими для підприємств, установ та організацій, що повністю або
частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, приведені у відповідність до підпункту 170.9.1 Податкового кодексу України та набрали чинності 1 квітня 2011 р.
Відповідно до статті 12 Закону України «Про оплату праці» гарантії та компенсації працівникам в разі
службових відряджень є мінімальними державними гарантіями.
Враховуючи зазначене, на нашу думку, розмір добових не може бути нижчим, ніж встановлено вищезазначеною постановою КМУ.
Водночас повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 грудня 2016 р. № 1648/0/101-16/28
Департамент заробітної плати та умов праці разом з Державною службою України з питань праці розглянув звернення <...> щодо порядку ведення суб’єктами господарювання типової форми № П-2 «Особова
картка працівника» (далі — типова форма) і в межах компетенції повідомляє.
Типова форма затверджена наказом Держстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р. № 495/656.
Відповідно до пункту 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (далі — Інструкція), затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (із змінами), з кожним записом, що
заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці (типова форма № П-2), в якій має повторюватися відповідний запис з трудової
книжки (вкладиша).
Стосовно відмови працівника ознайомлюватись під розписку в особистій картці про призначення на роботу, переведення або звільнення повідомляємо, що чинним законодавством не передбачено нормативноправового акта, що підтверджує дії працівника чи відмову у їх вчиненні, не зафіксованих у письмовій формі.
Разом з тим, на нашу думку, з метою фіксації та підтвердження дій працівника посадовими особами
підприємств, установ та організацій можливе складання акта в довільній формі.
Директор Департаменту				
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 13 лютого 2017 р. № 322/0/101-17/282
Щодо середнього заробітку, який не враховується до заробітної плати
для забезпечення її мінімального рівня
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо необхідності врахування сум середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час відпусток, виконання державних або громадських
обов’язків, підвищення кваліфікації, службового відрядження, компенсації за невикористані відпустки при
обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру та повідомляє.
Згідно зі статтею 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.
Відповідно до статті 31 Закону (в редакції Закону України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір
мінімальної заробітної плати.
Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.
Суми середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час відпусток, виконання державних
або громадських обов’язків, підвищення кваліфікації, службового відрядження, вихідної допомоги та компенсації за невикористані відпустки не є заробітною платою працівника, яку роботодавець виплачує йому за
виконану роботу, а є середнім заробітком, який розраховується згідно з положеннями Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100.
Отже, суми середнього заробітку не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального
рівня.
Водночас, якщо працівникові за час службового відрядження виплачується заробітна плата згідно із
статтею 121 Кодексу законів про працю України чи Законом України «Про державну службу», то нарахована
заробітна плата працівника за місяць з урахуванням нарахованої заробітної плати за дні відрядження не
може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 28 грудня 2016 р. № 1820/0/101-16/284
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.
Відповідно до параграфа 2 статті 7 Конвенції № 132 «Про оплачувані відпустки (переглянута в 1970
році)», ратифікованої Законом України від 29 травня 2001 р. № 2481-III, суми, що належать до виплати за час
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відпустки, виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді, що стосується
цієї особи і роботодавця.
Згідно зі статтею 21 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) заробітна плата працівникам за час
відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.
Таким чином, у зазначений строк має виплачуватися заробітна плата за час всіх видів відпусток, передбачених статтею 4 Закону, в тому числі і за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням.
Статтею 22 Закону передбачено, що в разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який
він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений
ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.
Оскільки навчальна відпустка, на відміну від щорічної, надається протягом навчального, а не робочого
року, незалежно від відпрацьованого в році часу, норми статті 22 Закону в даному випадку не застосовуються.
Тому якщо працівник під час оплаченої навчальної відпустки написав заяву про звільнення до її закінчення, не вбачається правових підстав для відрахування коштів за частину невикористаної відпустки.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 лютого 2017 р. № 3105/0/2-17/27
Щодо застосування мінімальної заробітної плати при призначенні матеріального забезпечення
та страхових виплат
У зв’язку із надходженням до Мінсоцполітики низки звернень від органів фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування, страхувальників-роботодавців та громадян щодо застосування мінімальної заробітної плати при призначенні матеріального забезпечення та страхових виплат відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105) повідом
ляємо.
Пунктом 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон № 1774) установлено, що мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та
заробітної плати працівників та інших виплат.
До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1600 гривень.
Відповідно до Закону № 1105 в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання застраховані особи мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу)
у зв’язку з настанням зазначених страхових випадків.
Розміри виплат застрахованим особам, як правило, визначаються у відсотках від їх середньої заробітної плати залежно від страхового стажу або відсотка втрати працездатності. При цьому сума стра-
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хової виплати в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування
України.
При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу), на яку нараховуються
страхові внески.
Нормами Закону № 1105, зокрема статтями 19, 26, 42, визначено, що матеріальне забезпечення та
страхові виплати в окремих випадках (зокрема, коли страховий стаж особи за 12 місяців перед настанням
страхового випадку становить менше 6 місяців) обмежуються розміром (двома розмірами) мінімальної заробітної плати або здійснюються виходячи із кратності розміру мінімальної заробітної плати (зокрема, на
необхідні догляди за потерпілими).
Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування», базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну, додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. При цьому сума єдиного внеску не може бути
меншою за розмір мінімального страхового внеску, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата
(дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
Таким чином, надання матеріального забезпечення та соціальних послугу відповідності до норм законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування є компенсацією застрахованій
особі втраченого нею заробітку. Зазначене дозволяє забезпечити принцип еквівалентності щодо сплати за
особу страхових внесків та отримання нею страхових виплат.
У зв’язку з цим норми Закону № 1105 не потребують внесення змін в частині незастосування мінімальної
заробітної плати як розрахункової величини.
Перший заступник Міністра			            О. Крентовська

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 4 травня 2016 р. № 108/19/71-16
(Витяг)
<...> Наказом Мінсоцполітики від 10 лютого 2007 р. № 42 затверджено форму та встановлено термін
подання роботодавцем Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ (річна).
<...>
До запитань 1, 2, 4 та 5
Норматив встановлюється, якщо на підприємстві за звітний період середньооблікова чисельність
штатних працівників за рік, яка обчислюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників,
затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція), становить 8 та
більше осіб.
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Якщо підприємство подавало звіти за попередні роки із середньообліковою чисельністю штатних працівників 8 та більше осіб, у поточному році необхідно повідомити відділення Фонду соціального захисту
інвалідів про зменшення середньооблікової чисельності за звітний період.
Наведемо деякі приклади визначення середньооблікової чисельності штатних працівників.
ПРИКЛАД
Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу в цілому по підприємству, що працює на умовах п’ятиденного робочого тижня, визначається в такому порядку:
У тому числі підлягають
Підлягають включенню
виключенню із
Кількість штатних
до розрахунку
середньооблікової
Числа
працівників облікового
середньооблікової
кількості штатних
місяця
складу (п. 2.4, 2.5
кількості штатних
працівників
Інструкції)
працівників
(пп. 2.5.8, 2.5.9 Інструкції)
А
1
2
3=1–2
1
253
3
250
2
253
3
250
3 (субота)
253
3
250
4 (неділя)
253
3
250
5
257
3
254
6
257
3
254
7
260
3
257
8 (святко260
3
257
вий день)
<...>
28
260
3
257
29
258
2
256
30
258
2
256
31 (субота)
258
2
256
Всього
8020
90
7930
У наведеному прикладі кількість працівників облікового складу, що підлягають включенню для розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників за всі дні місяця, становить 7930 осіб, календарна
кількість днів — 31, середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за місяць у цьому
разі становить 256 осіб (7930 ос.  ÷ 31 дн.).
Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на створених або ліквідованих підприємствах, таких, що мають сезонний характер виробництва),
визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства
у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові і неробочі дні за період роботи, на число календарних днів
у звітному місяці.
ПРИКЛАД
Створене підприємство почало працювати з 24 листопада. Облікова кількість штатних працівників підприємства становила: 24 листопада — 83 особи, 25 — 83 особи, 26 — 83 особи, 27 (субота) — 83 особи,
28 (неділя) — 83 особи, 29 — 85 осіб, 30 — 86 осіб. Сума облікової кількості працівників за листопад —
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586 осіб, календарна кількість днів у листопаді — 30, середньооблікова кількість штатних працівників у листопаді — 20 осіб (586 ос. ÷ 30 дн.).
Слід мати на увазі, що до створених підприємств не належать підприємства, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) юридичних осіб, відокремлених або несамостійних підрозділів.
Підприємства, які тимчасово припинили роботу з економічних причин, визначають середньооблікову
кількість штатних працівників у середньому за період на загальних підставах.
Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за
всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року, до звітного місяця включно, та ділення
одержаної суми на кількість місяців у цьому періоді, тобто відповідно на 2, 3, 4 ... 12.
ПРИКЛАД
Підприємство мало середньооблікову кількість штатних працівників: у січні — 620 осіб, лютому — 640
осіб, березні — 690 осіб, Середньооблікова кількість штатних працівників за I квартал становить 650 осіб
((620 ос. + 640 ос. + 690 ос.)  ÷ 3 міс.).
Підприємство, що працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створення після січня,
за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), середньооблікову кількість штатних працівників за рік визначає також шляхом підсумовування зазначеної кількості працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12.
ПРИКЛАДИ
1. Підприємство із сезонним характером виробництва (цукрові заводи, інші виробництва, що займаються переробкою сільгосппродукції) почало працювати в серпні й закінчило в грудні того самого року.
Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у серпні — 641 особа, вересні — 1254 особи,
жовтні — 1316 осіб, листопаді — 820 осіб, грудні — 457 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за рік становить 374 особи ((641 ос. + 1254 ос. + 1316 ос. + 820 ос. + 457 ос.) ÷ 12 міс.).
2. Підприємство почало працювати в березні. Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у березні — 450 осіб, квітні — 660 осіб, травні — 690 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року (5 місяців) становить 360 осіб ((450 ос. + 660 ос. + 690 ос.) ÷ 5 міс.).
До запитання 3
Згідно з пунктом 3.2.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286, при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені в пунктах 2.4, 2.5 цієї
Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним
договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.
Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів				
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 лютого 2017 р. № 391/0/101-17/282
Щодо забезпечення рівня мінімальної зарплати
<...>
Частиною другою статті 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.
Отже, у випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць; доплата за
використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів; за роботу у зоні відчуження; доплата за роботу
у нічний час, то вони мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 гривень).
Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.
Тобто підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, підрозділах та посадах, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15 % у зв’язку із шкідливими та
важкими умовами праці, доплати за роботу у вечірній час, суміщення професій (посад), виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, інтенсивність праці, керівництво бригадою, наставництво, ненормований час, економію матеріалів та ресурсів (зокрема
водіям за економію пального), допуск до державної/комерційної таємниці, за науковий ступінь; надбавки за
класність водіям легкових автомобілів, виконання особливої роботи на термін її виконання, високі досягнення
в праці, знання/використання у роботі іноземних мов, вислугу років і безперервний час роботи, почесні та спортивні звання, за особливі умови роботи бібліотечним працівникам, ранг державного службовця, престижність
педагогічної роботи; підвищена оплата за роботу у святкові та неробочі дні; всі види премій, крім перелічених в
частині другій статті 31 Закону; сума індексації, визначена відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 (із змінами), тощо
включаються до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.
Відповідно до частини третьої статті 31 Закону 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.
Тобто працівнику мають нарахувати всі складові його заробітної плати, які не враховуються для
забезпечення мінімального розміру заробітної плати, у тому числі премії, у випадку якщо нарахована
заробітна плата менше розміру мінімальної заробітної плати, має бути проведена доплата до її рівня.
Частиною п’ятою статті 31 Закону встановлено, що у разі укладення трудового договору про роботу
на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної
(годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.
Отже, якщо працівник був прийнятий на роботу не з першого робочого дня місяця, працює на умовах неповного робочого часу (наприклад, сумісник), протягом місяця перебував у відпустці чи на лікар-
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няному, заробітна плата нараховується пропорційно виконаній нормі праці та може бути меншою за
розмір мінімальної заробітної плати.
Що стосується сум середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час відпусток, виконання державних або громадських обов’язків, підвищення кваліфікації, службового відрядження,
тимчасової непрацездатності, сум матеріальної допомоги, яка виплачується у розмірі середньої заробітної плати, вихідної допомоги та компенсації за невикористані відпустки, то зазначені виплати не є
заробітною платою працівника, яку роботодавець виплачує йому за виконану роботу, а це виплати, які
розраховуються згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100, та Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266. Суми середнього заробітку не враховується до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.
Водночас, якщо працівникові за час службового відрядження виплачується заробітна плата згідно із
статтею 121 Кодексу законів про працю України та Законом України «Про державну службу», то нарахована
заробітна плата працівника за місяць не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 13 лютого 2017 р. № 294/0/101-17/282
Щодо сум матеріальної допомоги, які не враховуються до зарплати
для забезпечення її мінімального рівня
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо необхідності врахування сум матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової допомоги при наданні щорічної
відпустки при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру та
повідомляє.
Згідно із статтею 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.
Відповідно до статті 31 Закону (в редакції Закону України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір
мінімальної заробітної плати.
Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.
Що стосується сум матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової
допомоги при надані щорічної відпустки, які виплачуються у розмірі середньої заробітної плати, розрахованої згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100, то вони не враховуються до заробітної плати для забезпечення її
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мінімального рівня, оскільки виплачуються працівникові не за виконану ним роботу та не є елементами
заробітної плати.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21 листопада 2016 р. № 5907/0/10-16/06
<...> Згідно з частиною першою статті 3 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за
трудовим договором з фізичними особами.
Отже, норми законодавства про працю поширюються, в тому числі на трудові відносини, що виникають між працівником та фізичною особою — підприємцем (далі — підприємець).
Законодавством про працю прямо не передбачено обов’язку підприємця вести зазначену у зверненні кадрову документацію при застосуванні найманої праці.
Разом з тим згідно зі статтею 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема, ознайомити працівника з правилами внут
рішнього трудового розпорядку та колективним договором.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим
договором у фізичної особи.
Статтею 10 Закону, зокрема, встановлено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам.
Наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 <...> затверджено
Інструкцію зі статистики кількості працівників (далі — Інструкція).
Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення показників кількості працівників у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об’єктивної статистичної
інформації щодо зайнятості працівників та розмірів їхньої оплати праці.
Пунктом 1.6 розділу I «Загальні положення» Інструкції, зокрема, встановлено, що до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників, зокрема, належать наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору, особова
картка, наказ (розпорядження) про надання відпустки, табель обліку використання робочого часу та
розрахунку заробітної плати.
Для досягнення мети затвердженої Інструкції вищезазначена первинна облікова документація
має вестись, в тому числі і підприємцем, оскільки виходячи зі змісту абзацу другого пункту 1.1 роз-
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ділу I «Загальні положення» Інструкції дія Інструкції поширюється, в тому числі, і на таку категорію
роботодавців.
Складання штатного розпису є необхідним у роботі з персоналом. На підставі штатного розпису
приймаються рішення, зокрема про прийняття, переведення працівників на іншу роботу, встановлення
посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові.
Наявність штатного розпису є гарантією забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці.
Підсумовуючи викладене, а також з метою недопущення порушення законодавства про працю,
уникнення випадкових помилок в роботі з персоналом та як наслідок можливого виникнення трудових
спорів, підприємцю необхідно вести кадрову документацію при застосуванні найманої праці. <...>
Перший заступник Міністра			             О. Крентовська

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 лютого 2017 р. № 3223/0/2-17/28
Щодо застосування окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України» від 6 грудня 2016 р. № 1774
(Витяг)
1-2. Згідно із статтею 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.
Отже, мінімальна заробітна плата є державною гарантією для працівників, які виконують роботу на умовах трудового договору.
Розмір винагороди за договором цивільно-правового характеру визначається саме у договорі на виконання певних робіт і не стосується трудового законодавства.
Відповідно до статті 31 Закону (в редакції Закону України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір
мінімальної заробітної плати.
Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.
Слід зазначити, що для нормування праці працівників згідно із статтею 85 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) застосовуються норми виробітку, норми часу, норми обслуговування і норми чисельності, які мають установлюватись для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології,
організації виробництва і праці.
Згідно із статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» в колективному договорі встановлюються, зокрема, норми праці.
Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це доплати за роботу
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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.
<...>
3. Перелік державних святкових і неробочих днів визначений статтею 73 КЗпП. Водночас колективним
договором чи іншим актом роботодавця може бути визначений перелік святкових і ювілейних дат, до яких
працівникам виплачуються премії.
<...>
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Лист
від 8 лютого 2017 р. № 393/8/13-17
Щодо вимог для керівника державного чи комунального закладу культури
Міністерство культури, в межах компетенції, розглянуло звернення <...>, яке надійшло від Міністерства
соціальної політики <...>, стосовно кваліфікаційних вимог для кандидатів на посаду керівників державного
чи комунального закладу культури та повідомляємо про наступне.
Відповідно до частини першої статті 211 Закону України «Про культуру» (далі — Закон) керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями,
освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Окрім цього, відповідно до частини п’ятої статті 214 Закону особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж
30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
— заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних»;
— автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти
чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
— копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
— два рекомендаційні листи довільної форми;
— мотиваційний лист довільної форми.
Згідно з частиною шостою статті 214 Закону на першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам.
У частині сьомій статті 214 Закону зазначено про те, що особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам,
зазначеним у статті 211 Закону, за рішенням конкурсної комісії.
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Таким чином, кандидат, у якого немає вищої освіти або трирічного стажу роботи у галузі культури, не
може бути допущеним до конкурсного добору на посаду керівника державного чи комунального закладу
культури.
Державний секретар				

Р. Карандєєв

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 25 січня 2017 р. № 828/4.3/4.1-ДП-17
Про розгляд звернення
Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці розглянув лист від 20 грудня
2016 р. та повідомляє.
Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Кодексом
законів про працю України, Законом України «Про відпустки», іншими законами та нормативно-правовими
актами України.
Стаття 45 Конституції України закріплює положення, згідно з яким кожен, хто працює, має право на відпочинок, яке забезпечується, зокрема, шляхом надання оплачуваних щорічних відпусток.
Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також
працюють за трудовим договором у фізичної особи. Іноземці та особи без громадянства, які працюють в
Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України (стаття 2 Закону України «Про відпустки»).
Порядок і умови надання щорічних відпусток регулюються статтею 79 Кодексу законів про працю України та статтею 10 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон). Згідно з нормами зазначених статей надання відпустки є обов’язком роботодавця.
Відповідно до статті 6 Закону щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш
як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Згідно з частиною п’ятою статті 11 Закону забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.
Законодавством не передбачено терміну давності, після якого втрачається працівником право на щорічні
відпустки, також воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання, а тому, якщо
працівник з яких ось причин не скористався своїм правом на таку відпустку за попередні роки, то він має
право їх використати.
Відповідно до статті 2 Закону заміна відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених
статтею 24 цього Закону, заборонена.
Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець) за погодженням з виборним органом первинної профспілкової
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організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків надання відпусток ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку.
Частиною п’ятою статті 79 Кодексу законів про працю України передбачено, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем,
який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до
встановленого графіком терміну.
Згідно зі статтею 28 Закону особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством. Абзацом 8 частини другої статті 265 Кодексу законів про працю
України встановлено фінансову відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення інших вимог
трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України у розмірі 3200 гривень. Цією нормою не передбачена відповідальність за
кожного працівника.
Отже, ненадання працівнику щорічних відпусток є порушенням законодавства про працю, за що передбачена фінансова та адміністративна відповідальність.
Заступник директора департаменту				

І. Дегнера

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 5 січня 2017 р. № 46/4.1/4.4-ЗВ-17
Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці розглянув звернення [...] та повідомляє.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон), охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі
трудової діяльності.
Згідно зі статтею 13 Закону роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання
вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці через створення відповідних служб, що діють згідно з вимогами Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255,
зареєстрованого в Мін’юсті 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125 (далі — Типове положення), а також розроблення
і затвердження положення, інструкції, інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.
Відповідно до пункту 1.2 Типового положення, на основі Типового положення з урахуванням специфіки
виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає основні
завдання, функції та права працівників служби охорони праці відповідно до законодавства.
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Водночас правові основи господарської діяльності (господарювання) встановлено Господарським кодексом України, пунктом 3 статті 64 якого визначено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Згідно з пунктом 5.5 Типового положення працівники служби охорони праці не можуть залучатися до
виконання функцій, не передбачених Законом та Типовим положенням.
Відповідні функції, покладені на службу охорони праці, забезпечують виконання обов’язків роботодавця
щодо створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах та підприємствах загалом.
Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 (Випуск 1 «Професії працівників,
що є загальними для всіх видів економічної діяльності», розділ I «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців»), інженер з охорони праці бере участь у розробленні заходів щодо запобігання
професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці, а також надає
організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.
Разом із тим для реалізації комплексних заходів, направлених на підвищення існуючого рівня охорони
праці, відповідальним за охорону праці на підприємстві необхідно контролювати додержання вимог з питань
пожежної, аварійної безпеки, гігієни праці, які закріплені в нормативно-правових актах з охорони праці.
Так, Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня
2010 № 65, зареєстровані в Мін’юсті 19 квітня 2010 р. за № 293/17588 (далі — Правила), містять ряд вимог,
обов’язкових до виконання. У Правилах визначені вимоги стосовно освітлення, оптимальних умов мікроклімату, ергономічних характеристик основних елементів робочого місця, рівнів шуму, вібрації, електромагнітного, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання та електростатичного поля, відповідності
виробничих об’єктів проектній документації, затвердженій в установленому порядку, електробезпеки під час
експлуатації електронно-обчислювальних машин. Дотримання зазначених та інших вимог, що зменшують
ризик настання нещасних випадків і ситуацій, які потенційно можуть призвести до погіршення здоров’я чи
смерті людини, належить до компетенції служби охорони праці.
Для унормування повноважень служб охорони праці на підприємстві рекомендується використовувати
терміни та поняття, визначені Національним стандартом України ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни
та визначення основних понять», затвердженим наказом Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р.
№ 1429 (далі — Стандарт). Цей Стандарт визначає такі ключові поняття у сфері охорони праці, як «безпека»,
«безпечність», «охорона праці», «ризик» тощо. Згідно зі Стандартом система управління охороною праці —
це складник загальної системи керування галуззю, об’єднанням підприємств, підприємством, установою,
організацією, що сприяє запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням,
установлює політику, цілі охорони праці та способи їх досягнення, охоплює комплекс заходів, спрямованих
на виконання вимог законодавства про охорону праці.
Служба охорони праці на підприємстві підпорядковується роботодавцю, і він несе безпосередню відповідальність за її роботу. Законодавство про охорону праці не містить прямої норми щодо заборони суміщення професій (посад) спеціалістами служб охорони праці.
З огляду на вищезазначене питання покладання обов’язків на керівників і фахівців служби охорони праці, пов’язаних із системою управління охороною праці на підприємстві, вирішує роботодавець.
Додатково повідомляємо, що листи центральних органів виконавчої влади мають лише інформативний
характер і не встановлюють правових норм.
Заступник директора департаменту			            О. Коновалова
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відрядження

Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Відрядження за кордон
У березневому номері було розглянуто загальні питання оформлення, визначення витрат та оплати часу відрядження по Україні. У свою чергу закордонні
відрядження мають певні особливості, що стосуються як їх оформлення, так і
визначення й підтвердження витрат. Про це й піде мова в статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 р. № 265/95-ВР (далі — Закон № 265/95);
 постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від
2 лютого 2011 р. № 98 (далі — Постанова № 98);
 наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Звіту про використання
коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» від 28 вересня 2015 р.
№ 841 (далі — Наказ № 841);
 Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59);
 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 р. № 13 (далі — Положення № 13);
 Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені
постановою правління НБУ від 30 травня 2007 р. № 200 (далі — Правила № 200);
 Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (далі — ЗІР).

В

ідрядження за кордон у цілому оформлюються в такому ж порядку, що й відрядження по Україні. У разі направлення
працівників у закордонне відрядження
підприємство дотримується норм законодав-
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ства про працю та локальних нормативних документів — положення про відрядження або
колдоговору. Для підприємств, що фінансуються з бюджету, обов’язковими для виконання є
положення Інструкції № 59.
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відрядження

Оформлення
Направлення працівника в закордонне відрядження здійснюється на підставі наказу роботодавця, який, у свою чергу, видається після
затвердження завдання із зазначенням у ньому
мети виїзду, строків та умов перебування за кордоном, кошторису витрат (для працівників бюд
жетної сфери такий порядок закріплено в п. 1
розділу ІІІ Інструкції № 59). За складеним кошторисом витрат на відрядження підприємство визначає суму авансу, яку слід видати працівникові.
Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Інструкції № 59
для працівників підприємств, що фінансуються
з бюджету, обов’язковим є затвердження технічного завдання, в якому визначаються мета
виїзду, завдання та очікувані результати відрядження, строк на підставі Постанови № 98,
умови перебування за кордоном (у разі поїздки
за запрошенням подається його копія з перекладом).
Витрати у зв’язку з відрядженням (середній
заробіток, добові, витрати на проїзд, наймання
житлового приміщення тощо) здійснюватимуться на підставі наказу про відрядження.

Аванс на відрядження
На підставі наказу працівникові, який направляється у відрядження, роботодавець зобов’язаний
видати аванс у сумі добових за час перебування
у відрядженні, вартості проїзду до місця призначення й назад та витрат для наймання житлового приміщення. Якщо витрати щодо придбання
квитків, бронювання та оплати проживання
бере на себе роботодавець, то аванс видають у
розмірі добових.
Працівникам підприємств, що фінансуються
з бюджету, у разі відрядження за кордон аванс
видається в національній валюті держави, до
якої відряджається працівник, або у вільно
конвертованій валюті (п. 5 розділу ІІІ Інструкції
№ 59, лист Міністерства доходів і зборів Укра-
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Аванс може видаватися готівкою
або перераховуватися в безготівковій формі на відповідний рахунок для
використання із застосуванням платіжних карток
їни від 30 вересня 2013 р. № 12251/6/99-9922-02-04-18). Госпрозрахункові підприємства
валюту авансу на відрядження за кордон мають
визначити самостійно у внутрішньому документі (наприклад, у положенні про службові відряд
ження або в наказі про відрядження).
Міністерство фінансів України в листі від
21 травня 2014 р. № 31-07250-06-29/12181
зазначило, що працівник, який їде в закордонне
відрядження, має бути забезпечений авансом
відповідно до кошторису витрат:
 у гривнях — для здійснення витрат під час
проїзду по території України;
 в інвалюті — для здійснення необхідних
витрат за кордоном.
Аванс може видаватися готівкою або перераховуватися в безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням
платіжних карток.
Якщо роботодавець видає готівковий аванс
в іноземній валюті, необхідно дотримуватися
умов, встановлених Правилами № 200. Відповідно до пункту 2.1 цих Правил резиденти —
юридичні особи та фізичні особи – підприємці
й іноземні представництва мають право використовувати з поточних рахунків готівкову іноземну валюту для забезпечення витрат
працівників за кордоном, а також на представницькі витрати (організацію офіційних заходів за кордоном). При цьому під витратами
працівників за кордоном у пункті 1.3 Правил
№ 200 мається на увазі оплата дозволів на в’їзд
(віз), добових, витрат, пов’язаних з найманням
житлового приміщення, транспортних та інших витрат за кордоном.
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Для того щоб отримати з уповноваженого
банку готівку в іноземній валюті на відрядження, відповідно до пункту 2.2 Правил № 200 роботодавець надає банку:
 заяву на видачу готівки;
 довіреність представникові на отримання
грошей;
 лист-розрахунок, що містить прізвище,
ім’я та по батькові (за наявності) осіб, які виїжджають за кордон, і розрахунок витрат.
Якщо підприємство не має валютного рахунку, його необхідно відкрити, керуючись
Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою
правління НБУ від 12 листопада 2003 р. № 492,
і придбати валюту на міжбанківському валютному ринку.
Придбання готівкової іноземної валюти для
видачі авансу на відрядження за кордон в обмінному пункті не допускається, оскільки є порушенням встановленого порядку та умов торгівлі
валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України. Після отримання іноземної валюти для відрядження перед видачею її працівнику підприємство має оприбуткувати готівку
в касі підприємства (підкатегорія 109.19 ЗІР).

Придбання готівкової іноземної
валюти для видачі авансу на відрядження за кордон в обмінному
пункті не допускається

При цьому слід врахувати, що відповідно до
пункту 2.4 Правил № 200 одному працівникові
може бути видано іноземну валюту готівкою на
загальну суму, що не перевищує норм вивезення
іноземної валюти через митний кордон України,
встановлених чинним законодавством. Згідно
з пунктом 2 частини другої Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через
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митний кордон України, затвердженої постановою правління НБУ від 27 травня 2008 р. № 148,
фізособа-резидент має право вивозити за межі
України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро без письмового декларування.

Увага!
Згідно з пунктом 8.14 Правил № 200 готівкова
іноземна валюта, отримана юридичними осо
бами — резидентами та іноземними пред
ставництвами з власних поточних рахунків
в іноземній валюті, відкритих в уповно
важених банках, використовується виключно
на цілі, на які вона отримана.

Витрати на відрядження
Відповідно до частини першої статті 121 КЗпП
працівники мають право на відшкодування витрат
та одержання інших компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями. До таких витрат належать
добові за час перебування у відрядженні, вартість
проїзду до місця призначення й назад, витрати на
наймання житлового приміщення тощо.
Для працівників бюджетної сфери в обо
в’язковому порядку за наявності оригіналів
підтвердних документів відшкодуванню підлягають витрати, зазначені в пункті 7 розділу ІII
Інструкції № 59. Якщо підприємство не фінансується з бюджету, воно самостійно визначає
порядок і розміри відшкодування витрат працівника, пов’язаних з відрядженням, дотримуючись законодавчо закріплених гарантій. Також
воно має право встановити обмеження щодо
відшкодування витрат працівникові.
Водночас згідно з підпунктом 170.9.1 ПКУ не
обкладається ПДФО та військовим збором, тобто не є доходом платника податків — фізичної
особи, яка перебуває в трудових відносинах зі
своїм роботодавцем, або члена керівних органів
підприємств, установ, організацій, сума відшко-
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дованих йому в установленому законодавством
порядку витрат у межах фактичних витрат, а
саме на:
 проїзд (у т. ч. перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження й назад, так і за місцем відрядження (у
т. ч. на орендованому транспорті);
 оплату вартості проживання в готелях
(мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги
(прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на наймання інших житлових приміщень;
 оплату телефонних розмов;
 оформлення закордонних паспортів;
 оформлення дозволів на в’їзд (віз);
 обов’язкове страхування;
 інші документально оформлені витрати,
пов’язані з правилами в’їзду та перебування в
місці відрядження, в т. ч. будь-які збори й податки, що підлягають сплаті у зв’язку зі здійсненням
таких витрат.
Витрати відшкодовуються і не обкладаються податками тільки за наявності оригіналів документів, що засвідчують вартість цих витрат,
у вигляді:
 транспортних квитків або транспортних
рахунків (багажних квитанцій), у т. ч. електрон
них квитків за наявності посадкового талона,
якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в т. ч. чартерних
рейсів;
 рахунків, отриманих з готелів (мотелів)
або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в т. ч.
бронювання місць у місцях проживання;

Увага!
Вимога щодо документального підтвер
дження витрат стосується всіх роботодавців.
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 страхових полісів тощо.
Витрати на відрядження відшкодовуються
працівникові на підставі Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт,
за формою, затвердженою Наказом № 841, до
якого додаються оригінали документів.

Документи, що підтверджують
витрати
Підтвердними документами, що засвідчують
вартість понесених у зв’язку з відрядженням
витрат (крім добових), є розрахункові документи відповідно до Закону № 265/95. Про
це, зокрема, йдеться в листі Державної фіскальної служби України від 15 червня 2016 р.
№ 13388/6/99-99-14-03-03-15.

Увага!
Розрахунковий документ — це документ
встановленої форми та змісту (касовий чек,
товарний чек, розрахункова квитанція, про
їзний документ тощо), що підтверджує факт
продажу (повернення) товарів, надання
послуг, отримання (повернення) коштів,
купівлі-продажу іноземної валюти, надруко
ваний у випадках, передбачених Законом
№ 265/95, та зареєстрований в установлено
му порядку реєстратором розрахункових
операцій або заповнений вручну (ст. 2
Закону № 265/95).
Форму та зміст розрахункових документів
встановлено Положенням № 13. Вимоги цього
Положення не поширюються на розрахункові
проїзні та перевізні документи на залізничному
(крім приміського) та авіаційному транспорті, квитки на міські та приміські автомобільні
маршрути, міський електротранспорт, квитки
державних лотерей, квитанції на послуги пош
тового зв’язку.
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Тобто для підтвердження витрат, понесених
під час відрядження, працівник повинен надати
не тільки рахунки з готелів, проїзні квитки, видаткові накладні, інші первинні документи, а також документи, що підтверджують розрахунки,
здійснені готівкою або за допомогою платіжних
карт: фіскальні касові чеки, розрахункові квитанції, спрощені розрахункові квитанції, чеки
банкомату, сліпи, квитанції платіжних терміналів тощо.
Товарний чек також може бути розрахунковим документом під час розрахунків за товари
(ст. 2 Закону № 265/95). Оскільки його форма
не встановлена, він має містити всі обов’язкові
реквізити й відповідати вимогам, встановленим
для інших розрахункових документів. Так, товарний чек має містити напис «Товарний чек» та
за змістом відповідати вимогам пункту 2 розділу II Положення № 13, за винятком відображення в ньому фіскального номера реєстраторів
розрахункових операцій, написи «Фіскальний
чек» (підкатегорія 109.10 ЗІР).

Квитки на проїзд
Працівникові, направленому у відрядження,
відшкодовується вартість проїзду повітряним,
залізничним, водним та автомобільним транспортом загального користування (крім таксі)
до місця відрядження, назад і за місцем відрядження.
Відшкодовуються також усі витрати, пов’я
зані з придбанням проїзних квитків і сплатою
обов’язкових страхових платежів (перевезення багажу, бронювання транспортних квитків,
користування постільними речами тощо). Для
працівників підприємств бюджетної сфери такі
вимоги викладено в пункті 6 розділу ІІ Інструкції
№ 59. Комерційні підприємства затверджують
таку норму в положенні про службові відрядження.
Документами, що підтверджують проїзд, є
оригінали транспортних квитків або транспортних
рахунків (багажних квитанцій), у т. ч. електронний
квиток. Залізничний електронний квиток є одно-
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часно договором на перевезення пасажира (багажу) і розрахунковим документом (транспортним
квитком), тому підставою для відшкодування
витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії квиток (п. 12 розділу II Інструкції
№ 59, лист Державної фіскальної служби України
від 23 травня 2016 р. № 5331/М/99-99-13-0203-14, підрозділ 109.10 ЗІР).
Електронний авіаквиток не є розрахунковим
документом, тому підставою для відшкодування витрат на його придбання вважають такі документи:
 оригінал розрахункового або платіжного
документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції в готівковій чи безготівковій
формі (платіжне доручення, розрахунковий чек,
касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з
карткового рахунку, квитанція до прибуткового
касового ордера);
 роздруківка на папері частини електронного авіаквитка із вказаним маршрутом
(маршрут/квитанція);
 оригінали відривної частини посадкових
талонів пасажира.
Про це Державна фіскальна служба України зазначає в листі Міжрегіонального головного управління ДФС від 21 січня 2016 р.
№ 1501/10/28-10-06-11. Для працівників бюджетної сфери цей перелік наведено в пункті 12
розділу II Інструкції № 59.
Електронний квиток на автобус є підтвердним документом у разі автобусних поїздок,
якщо він відповідає одній з типових форм, затверджених наказом Міністерства транспорту
та зв’язку України «Про затвердження Типових
форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення
багажу на маршрутах загального користування»
від 25 травня 2006 р. № 503. Саме такі квитки
є і розрахунковим документом, і договором на
перевезення пасажирів та багажу (частина друга
ст. 910 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, ст. 2 Закону № 265/95).
Придбання електронного автобусного квитка
передбачає отримання в електронному вигляді
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ваучера, що підтверджує факт оплати та резервування місця в автобусі.
Тому з метою підтвердження працівником
витрат на проїзд у відрядженні електронний
квиток слід обміняти на квиток встановленої
форми в касі, незважаючи на те, що для посадки
в автобус достатньо роздрукованого в довільній
формі електронного квитка.

Увага!
У квитках мають збігатися дати вибуття та
прибуття транспортного засобу з місця
роботи та назад з датами вибуття та прибут
тя працівника, зазначеними в наказі про від
рядження.
Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом, то з дозволу керівника
підприємства може враховуватися затримка у
відрядженні на вихідні або святкові й неробочі
дні в разі, якщо термін перебування працівника
поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме терміну відрядження.
Працівникам бюджетної сфери за ці дні не
відшкодовуються добові витрати, витрати на
наймання житлового приміщення та інші витрати. А ось витрати на проїзд від місця відрядження до місця постійної роботи відшкодовують.
Комерційні підприємства можуть внести в
положення про службове відрядження таку ж
норму або іншу (наприклад норму, що дає змогу в такій ситуації відшкодувати інші витрати за
наявності поважної причини та встановлює їх
розмір). Однак якщо роботодавець відшкодовуватиме такі витрати, вони вважатимуться додатковим благом платника податку та обкладатимуться ПДФО і військовим збором.

Проживання
Для працівників підприємств бюджетної
сфери встановлено чіткі норми щодо віднесення
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витрат у відрядженні за кордоном на проживання. Так, працівникам відшкодовуються витрати:
 на оплату вартості проживання в готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях
в межах сум, встановлених Постановою № 98,
з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат за користування
телефоном, холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги та
витрат на оплату податку на додану вартість);
 на побутові послуги, включені до рахунків
на оплату вартості проживання у місцях проживання (прання, чистка, лагодження та прасування
одягу, взуття чи білизни), але не більше 10 % сум
добових витрат для конкретної держави, до якої
відряджається працівник, за всі дні проживання;
 на бронювання місць в готелях (мотелях)
у розмірах не більше 50 % вартості місця за добу.
Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання, оплачуються відрядженим працівникам за
рахунок добових витрат (абзац 3 п. 2 Постанови
№ 98).
Не дозволяється включати до складу витрат
на харчування вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суми чайових, за винятком випадків, коли суми таких чайових включаються
до рахунку згідно із законами країни перебування, а також плату за видовищні заходи (абзац 4
пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ).
Що стосується всіх інших підприємств, то
згідно з абзацом 2 пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ не є
доходом працівника оплата вартості проживання в готелях (мотелях), а також включених до
таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на наймання
інших житлових приміщень, оплату телефонних
розмов. Отже, комерційні підприємства можуть
відшкодувати працівникові як вартість проживання, так і вартість харчування, якщо вона
включена в рахунок. Розміри та умови відшкодування таких витрат підприємства прописують
в положенні про службові відрядження.

29

відрядження

Роботодавці відшкодовують витрати, а вартість проживання не обкладається ПДФО та
військовим збором тільки за наявності рахунків, отриманих з готелів (мотелів) або від інших
осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в т. ч. бронювання місць у місцях проживання (абзац 3
пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ, п. 7 розділу III Інструкції
№ 59).
У разі оплати витрат за проживання в готелі
оригінали підтвердних документів на наймання
житлового приміщення (квитанції (рахунки) на
оплату вартості проживання в готелі (мотелі),
іншому житловому приміщенні) мають містити конкретну інформацію щодо кожного відрядженого працівника, а саме: прізвища осіб,
за проживання яких здійснено оплату; терміни
проживання в готелі зазначених осіб; вартість
найнятих ними номерів готелю; види та вартість
включених до квитанції (рахунка) витрат.
Оригінал квитанції (рахунки) на оплату вартості проживання в готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні без визначення вказаних
реквізитів не може бути прийнятий до звіту про
використання коштів, виданих на відрядження
(лист Міністерства фінансів України від 8 січня
2014 р. № 31-07250-06-29/19).

Добові витрати
Крім витрат, які потребують документального
підтвердження, до оподатковуваного доходу
працівника не включаються витрати, не підтверджені документально, на харчування та
фінансування інших власних потреб фізичної
особи (добові витрати), понесені у зв’язку з відрядженням (абзац 5 пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ).
Для підприємств, що фінансуються з бюджету, розмір добових встановлюється Положенням № 98 залежно від країни відрядження.
Госпрозрахункові підприємства визначають
розмір добових самостійно та фіксують його в
положенні про службові відрядження.
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Добові для закордонних відряджень установлені в розмірі не вище 80 євро за кожний календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ,
у розрахунку за кожний такий день. До 1 січня
2017 р. ця сума становила 0,75 розміру мінімальної зарплати, установленої на 1 січня податкового року. Роботодавець може виплатити добові в
більшому розмірі, але в такому разі сума понаднормативних добових обкладатиметься ПДФО та
військовим збором як додаткове благо.
У разі відрядження за кордон для визначення
суми добових достатньо:
 наказу про відрядження та відповідних
первинних документів — у разі відрядження до
безвізової країни;
 наказу про відрядження та наявності документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на
проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування
особи у відрядженні).
За відсутності зазначених підтвердних документів сума добових включається до оподатковуваного доходу платника податку.

Звітування
Після повернення з відрядження працівник має
відзвітувати про використання виданих йому
грошових коштів. Якщо під час відрядження
він витратив власні кошти, бухгалтерія має провести з ним остаточний розрахунок на підставі
наданого авансового звіту. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження за кордон,
подається за формою, затвердженою Наказом
№ 841, до закінчення п’ятого банківського дня,
наступного за днем, в якому платник податку завершує таке відрядження (пп. 170.9.2 ПКУ).
За наявності надміру витрачених коштів їх
сума повертається платником податку в касу
або зараховується на банківський рахунок ор-
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гану, що їх видав, до або під час подання зазначеного звіту. Якщо працівник не повертає у
встановлений термін зайво витрачені кошти або
не підтверджує їх документально, підприємство
зобов’язане утримати суму ПДФО та військового збору, нарахованого на суму такого перевищення, за рахунок будь-якого оподатковуваного
доходу (після його оподаткування) працівника
за відповідний місяць, а в разі недостатності
суми доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати
суми податку.

Увага!
Залишок невикористаного авансу поверта
ється в грошових одиницях, в яких було
надано аванс.
Якщо під час відрядження за кордон аванс
перераховували працівникам підприємства на
корпоративні (валютні й гривневі) або на власні платіжні картки, подати звіт і повернути суму
надміру витрачених коштів слід до закінчення
третього банківського дня після завершення відрядження (пп. 170.9.3 ПКУ).
Якщо під час відрядження працівник застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, а строк подання
платником податку звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищує 10
банківських днів, у разі наявності поважних причин роботодавець може його продовжити до 20
банківських днів (до з’ясування питання в разі
виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами) (пп. «б» пп. 170.9.3 п. 170.9
ст. 170 ПКУ).
Разом з авансовим звітом подаються документи (в оригіналі), що засвідчують вартість
понесених у зв’язку з відрядженням витрат, із
зазначенням форми їх оплати (готівкою, чеком,
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платіжною карткою, безготівковим розрахунком), а також документи про одержання готівки
з поточного рахунку в разі видачі авансу на платіжну карту (чек банкомата, копія видаткового
ордера, довідки за встановленими формами,
сліп, квитанція торговельного термінала тощо)
разом з невитраченим залишком готівки.
Оскільки аванс на відрядження за кордон
може видаватися в різній валюті з наступним перерахунком у гривні, а розрахунки проводяться в
іноземній валюті (про що свідчать чеки, квитанції та інші розрахункові документи), то й суми в
авансовому звіті мають зазначатися в такій валюті, а перерахунок — у гривнях у полях «Здобув», «Витрачено», «Залишок», «Перевитрата»,
а також на зворотному боці авансового звіту.
Якщо на закордонне відрядження видавалися грошові кошти в кількох валютах (наприклад,
в гривнях і євро), то суму виданих коштів відоб
ражують окремо за кожною валютою (лист
Міністерства доходів і зборів України від 30 вересня 2013 р. № 12251/6/99-99-22-02-04-18).
Отже, в авансовому звіті інвалютні витрати на
відрядження потрібно фіксувати у валютах витрат і дублювати в гривнях за відповідним курсом. 

Увага!
Згідно з пунктом 2.5 Правил № 200 якщо
працівникові було видано аванс у сумі, недо
статній для покриття витрат у відрядженні за
кордоном, то в цьому випадку працівникурезиденту, який перебував у відрядженні за
кордоном, витрати власних коштів в інозем
ній валюті відшкодовуються відповідно до
законодавства України у валюті України за
офіційним курсом гривні до іноземних
валют, установленим Національним банком
на день виплати зазначених коштів, а праців
нику-нерезиденту, за його бажанням, — як
в іноземній валюті, так і у валюті України.
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«Нетрудове» законодавство в роботі кадровика

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Законодавство про
освіту: основне для кадровика
Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII (далі — Закон № 1060);
 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556);
 Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III (далі — Закон № 2984)*.

З

нання законодавства про освіту, безумовно, стане в пригоді кадровикам підприємств, оскільки, по-перше, допоможе їм
правильно формулювати кваліфікаційні
вимоги до працівників у документах підприємст
ва (посадових інструкціях, профілях посад, положеннях про структурні підрозділи, положенні про
конкурсний відбір тощо). По-друге, ці знання допоможуть правильно аналізувати документи про
освіту, які згідно із законодавством зобов’язані надавати працівники під час оформлення на роботу.
Крім того, володіти знаннями щодо законодавства про освіту необхідно кадровикам навчальних
закладів, оскільки на підставі його норм можуть
готуватися кадрові рішення щодо різних категорій працівників цих закладів, у т. ч. визначатися їх
обов’язки, права, відповідальність тощо.
* Закон № 2984 втратив чинність.
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Основні нормативно-правові акти
сфери освіти
Законодавство про освіту базується на Конституції України від 28 червня 1996 р. № 254к/96ВР та складається із Закону № 1060, Закону
№ 1556, Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV,
Закону України «Про професійно-технічну
освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР
тощо.
Закон № 1060 містить загальні норми законодавства про освіту, які стосуються працівників усіх навчальних закладів незалежно від їх
типів і видів, а також громадян щодо їх прав
та обов’язків у сфері освіти. Наприклад, у статті 8 цього Закону містяться положення щодо
навчально-виховного процесу та громадськополітичної діяльності в усіх навчальних закла-
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дах. Ці норми мають враховувати у своїй роботі кадровики або інші фахівці з управління персоналом під час участі в розробці локальних
нормативних актів та/або проектів кадрових
рішень стосовно прав та обов’язків працівників навчальних закладів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, а також учнів чи
студентів таких закладів. Зокрема, статтею 8
Закону № 1060 визначено, що
 навчально-виховний процес у навчальних
закладах є вільним від втручання політичних
партій, громадських, релігійних організацій;
 залучення учнів, студентів до участі в
політичних акціях і релігійних заходах під час
навчально-виховного процесу не допускається;
 належність особи до будь-якої політичної
партії, громадської, релігійної організації, що
діють відповідно до Конституції України, не є
перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі;
 учні, студенти, працівники освіти можуть
створювати в навчальних закладах первинні
осередки громадських організацій, членами
яких вони є.
Склад учасників навчально-виховного процесу конкретизовано в статті 50 Закону № 1060,
згідно з якою до них належать:
 діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні
ординатори, аспіранти, докторанти;
 керівні, педагогічні, наукові, науковопедагогічні працівники, спеціалісти;
 батьки або особи, які їх замінюють, батьки — вихователі дитячих будинків сімейного
типу;
 представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть
участь у навчально-виховній роботі.
Також кадровику слід звернути увагу на
статтю 17 Закону № 1060, у якій йдеться про
самоврядування в навчальних закладах, яке, серед іншого, передбачає їх право на прийняття
на роботу педагогічних, науково-педагогічних,
інженерно-педагогічних та інших працівників,
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а також фахівців з інших держав, у т. ч. за конт
рактом.

Професійні категорії в закладах освіти
Професійні категорії працівників у закладах
освіти, які залежно від особливостей своєї діяльності можуть мати специфічні обов’язки,
права, переваги тощо, описуються у подальших статтях Закону № 1060, а також у статтях
інших законодавчих актів, що стосуються сфери освіти. Згідно зі статтею 20 Закону № 1060
навчальний заклад очолює його керівник (директор, ректор, президент, завідувач тощо),
порядок призначення якого залежить в основному від форми власності та підпорядкування цього закладу. Наприклад, керівники навчальних закладів:
 що є загальнодержавною власністю й підпорядковані центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
освіти, обираються за конкурсом і призначаються на посаду цим органом шляхом укладання з ними контракту відповідно до порядку,
що затверджується КМУ (наприклад, постанова
КМУ від 5 грудня 2014 р. № 726);
 що є загальнодержавною власністю й підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, обираються за конкурсом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням з Міносвіти) відповідними центральними органами виконавчої влади шляхом
укладання з ними контракту;
 що є комунальною власністю, призначаються органом виконавчої влади Автономної
Республіки Крим у сфері освіти, відповідними
обласними, міськими, районними органами
управління освітою за попереднім погодженням
з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 заснованих на інших формах власності,
призначаються їх засновниками або уповноваженими ними органами за попереднім пого-
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дженням з відповідними органами управління
освітою місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
Крім того, стаття 20 Закону № 1060 зобов’язує керівників вищих навчальних закладів щорічно звітувати перед загальними зборами (конференцією) колективу навчального
закладу.

За результатами атестації
визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень
його кваліфікації, присвоюються
категорії, педагогічні звання
У статті 21 цього Закону йдеться про працівників психологічної служби в системі освіти
і, зокрема, зазначено, що психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах здійснюють практичні психологи,
які за своїм статусом належать до педагогічних
працівників.
Про основні принципи кадрового забезпе
чення навчальних закладів та про вимоги до
окремих професійних категорій мова йде в статті 54 Закону № 1060. У ній, зокрема, зазначаєть
ся, що:
 педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями,
які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє
виконувати службові обов’язки;
 педагогічну діяльність у навчальних закладах здійснюють педагогічні працівники, у вищих
навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти — науково-педагогічні працівники (перелік
посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників встановлюється КМУ);
 педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення
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трудового договору, в т. ч. за контрактом. Прий
няття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору;
 педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень
його кваліфікації, присвоюються категорії,
педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється МОН (перелік
категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються
КМУ). Рішення атестаційної комісії є підставою
для звільнення педагогічного працівника з роботи в порядку, встановленому законодавством.
Звертаємо увагу, що в частині другій стат
ті 55 Закону № 1060 зазначено, що відволікання
педагогічних та науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених
чинним законодавством.

Права та обов’язки педагогічних та
науково-педагогічних працівників
На особливу увагу кадровиків навчальних закладів, безумовно, заслуговують норми статей
55–56 Закону № 1060 щодо педагогічних та
науково-педагогічних працівників, які слід враховувати під час розробки в навчальних закладах статуту, положення про окремі структурні
підрозділи, посадових інструкцій тощо. Зокрема, педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:
 захист професійної честі, гідності;
 вільний вибір форм, методів, засобів
навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 індивідуальну педагогічну діяльність;
 участь у громадському самоврядуванні;
 користування подовженою оплачуваною
відпусткою;
 забезпечення житлом у першочерговому
порядку, пільгові кредити для індивідуального і
кооперативного будівництва;
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 придбання для працюючих у сільській
місцевості основних продуктів харчування за
цінами, встановленими для працівників сільського господарства;
 одержання службового житла;
 підвищення кваліфікації, перепідготовку,
вільний вибір змісту, програм, форм навчання,
навчальних закладів, установ та організацій, що
здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.
Окремі із зазначених прав, а також деякі інші
підкріплені відповідними державними гарантіями, про які йдеться в статті 57 Закону № 1060,
у тому числі щодо встановлення підвищених
посадових окладів (ставок заробітної плати) за
наукові ступені та вчені звання, виплати відповідних надбавок тощо. Також статтею 58 Закону
№ 1060 визначено, що за особливі трудові
заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними
нагородами, відзначені знаками, грамотами та
іншими видами морального й матеріального
заохочення.
Згідно зі статтею 56 Закону № 1060 педагогічні та науково-педагогічні працівники зобо
в’язані, зокрема:
 постійно підвищувати професійний рі-
вень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами,
аспірантами навчальних програм на рівні
обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу
освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів,
студентів;
 виховувати в дітей та молоді повагу до
батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального
устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
 додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
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 захищати дітей, молодь від будь-яких
форм фізичного або психічного насильства,
запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

Основні поняття в системі освіти
Кадровики повинні мати загальне уявлення про
систему освіти в Україні, щоб правильно орієнтуватися в питаннях, пов’язаних з цією сферою.
Так, згідно зі статтею 28 Закону № 1060 система
освіти в Україні складається з:
 навчальних закладів;
 наукових, науково-методичних і методичних установ;
 науково-виробничих підприємств;
 державних і місцевих органів управління
освітою та самоврядування в галузі освіти.
Також у системі освіти для її характеристики
використовуються різні поняття, які іноді дуже
схожі. Кадровику важливо в них не заплутатися під час вивчення певних документів сфери
освіти та праці, а також під час використання й
розроблення деяких локальних нормативних документів, які так чи інакше можуть стосуватися
освіти працівників або кандидатів на вакантні
посади під час підбору персоналу (таблиця).
Крім того, кадровикам слід звернути увагу, що
після ухвалення в 2014 р. нової редакції Закону
України «Про вищу освіту» змінилися деякі звичні
поняття (терміни) сфери освіти, які все ще збереглися в окремих нормативно-правових актах та
нормативно-технічних документах сфери праці,
зокрема у розділі «Кваліфікаційні вимоги» раніше
затверджених кваліфікаційних характеристик та
посадових інструкцій. Наприклад:
 рівні вищої освіти, що були передбачені
Законом № 2984 (неповна вища освіта; базова
вища освіта; повна вища освіта), було замінено
на чинні рівні освіти;
 поняття «освітньо-кваліфікаційні рівні»
замінено на поняття «ступені вищої освіти»
(у системі вищої освіти);
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Основні поняття в системі освіти в Україні
Структура
Освітні рівні
освіти
(частина перша
(ст. 29 Закону ст. 30 Закону
№ 1060)
№ 1060)

 дошкільна
освіта;
 загальна
середня освіта;
 позашкіль
на освіта;
 професій
но-технічна
освіта;
 вища освіта;
 післядип
ломна освіта;
 самоосвіта

 дошкільна
освіта;
 початкова
загальна осві
та;
 базова
загальна
середня освіта;
 повна
загальна
середня освіта;
 професій
но-технічна
освіта;
 вища освіта

Рівні вищої
освіти
(ст. 5 Закону
№ 1556)

Освітньо-квалі- Наукові ступені
фікаційні рівні (ст. 31 Закону
та ступені
№ 1060)
(частина друга
ст. 30 Закону
№ 1060)

 початковий
рівень (корот
кий цикл) вищої
освіти;
 перший
(бакалаврський)
рівень;
 другий
(магістерський)
рівень;
 третій (освіт
ньо-науковий)
рівень;
 науковий
рівень

 кваліфіко  доктор
ваний робіт
філософії;
ник;
 доктор наук
 молодший
спеціаліст;
 молодший
бакалавр;
 бакалавр;
 магістр;
 доктор
філософії;
 доктор наук

 ступінь «кандидат наук» замінено на науковий ступінь «доктор філософії»;
 звання «старший науковий співробітник» замінено на вчене звання «старший дослідник».
Крім того, Законом № 2984 було передбачено й окремий освітньо-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст», але на цей час підготовка
фахівців за цим рівнем поступово припиняється, а раніше отримана вища освіта за цим
рівнем (повна вища освіта) прирівнюється до
вищої освіти ступеня магістра. Аналогічно ці
норми застосовуються і щодо освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (початкова вища освіта), який прирівнюється до
освітнього ступеня «молодший бакалавр».
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Вчені звання
(ст. 32 Закону
№ 1060)

 старший
дослідник;
 доцент;
 професор

Також у 2014 р. Закон № 1060 було доповнено статтею 271, у якій йдеться про Національну
рамку кваліфікацій, яка є системним і структурованим за компетентностями описом кваліфікаційних рівнів, спрямованим на:
 введення європейських стандартів та
принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей
фахівців;
 забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин;
 сприяння національному та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні;
 налагодження ефективної взаємодії сфери
освітніх послуг та ринку праці.
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Окремі види освіти
У практичній діяльності кадровикам найчастіше
доводиться мати справу з такими видами освіти,
як професійно-технічна, вища та післядипломна.
У зв’язку з цим їм може стати у пригоді знання
специфіки згаданих видів освіти. Так, згідно зі
статтею 40 Закону № 1060 професійно-технічна
освіта:
 забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації;
 здійснюється на базі повної загальної
середньої освіти або базової загальної середньої
освіти з наданням можливості здобувати повну
загальну середню освіту.
Разом з тим громадяни, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, а також громадяни, які навчаються окремим професіям за
переліком, визначеним КМУ (1-й ступінь професійно-технічної освіти, навчання професіям,
визначеним у розділі 9 та частково в розділах 5,
6, 7 і 8 Національного класифікатора України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 відповідно до постанови КМУ «Про затвердження
Положення про ступеневу професійно-технічну
освіту» від 3 червня 1999 р. № 956), можуть
отримувати професію, не маючи базової загальної середньої освіти.
Зауважимо, що згідно зі статтею 41 Закону
№ 1060 професійно-технічні навчальні заклади
здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації громадян не лише за державним замовленням, а й за угодами з підприємствами, об’єднаннями, установами, організаціями, окремими громадянами. Випускникам
професійно-технічних навчальних закладів
відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня
присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду
(категорії), а з акредитованого напряму (спеціальності) може присвоюватися кваліфікація
«молодший спеціаліст».
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Підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах може проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна)
та шляхом поєднання цих форм,
а з окремих спеціальностей —
екстерном
Згідно зі статтею 42 Закону № 1060 вища
освіта забезпечує фундаментальну наукову,
професійну та практичну підготовку, здобуття
громадянами ступенів вищої освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки,
перепідготовку й підвищення їх кваліфікації та
здійснюється на базі повної загальної середньої
освіти. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах (університет, академія, інститут,
коледж) може проводитися з відривом (очна),
без відриву від виробництва (вечірня, заочна) та
шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей — екстерном.
Зауважимо, що вступ громадян до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній
основі відповідно до здібностей незалежно від
форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання. Тобто зі змісту статті 42
Закону № 1060 можна зробити висновок, що
підприємство не може укласти угоди із вищим
навчальним закладом про вступ до нього свого
працівника, але може укласти угоду про оплату
його навчання, якщо працівник вступить до закладу на конкурсній основі.
Відповідно до статті 47 Закону № 1060 післядипломна освіта — це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи
шляхом поглиблення, розширення та оновлення
її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії) та практичного
досвіду.
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Післядипломна освіта — це спеціалізоване вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та
оновлення її знань, умінь і навичок
на основі здобутої раніше вищої
освіти або професійно-технічної
освіти та практичного досвіду
Післядипломна освіта включає:
 спеціалізацію — профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що
мають особливості в межах спеціальності;
 перепідготовку — професійне навчання,
спрямоване на оволодіння іншою професією
працівниками, які здобули первинну професійну підготовку;
 підвищення кваліфікації — підвищення
рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання
та обов’язки шляхом набуття нових знань і
вмінь у межах професійної діяльності або
галузі знань;
 стажування — набуття особою досвіду
виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.
Формами післядипломної освіти можуть
бути:
 професійне навчання працівників робітничим професіям (включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації робітників і може здійснюватися
безпосередньо в роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах,
в установах, організаціях, а працівників, які за
класифікацією професій належать до категорій
керівників, професіоналів і фахівців, — перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищен-
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ня кваліфікації та може організовуватися на
договірних умовах у вищих навчальних закладах);
 асистентура-стажування (проводиться в
університетах, академіях, інститутах і є основ
ною формою підготовки науково-педагогічних,
творчих і виконавських фахівців мистецького
спрямування);
 інтернатура (проводиться в університетах, академіях, інститутах і є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими
та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста);
 лікарська резидентура (проводиться в
університетах, академіях, інститутах і є формою
спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними
лікарськими спеціальностями виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання
кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим
центральним органом виконавчої влади у сфері
охорони здоров’я);
 клінічна ординатура (проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових
установах і є формою підвищення кваліфікації
лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в
інтернатурі та/або резидентурі за відповідною
лікарською спеціальністю) тощо.

Види документів про освіту
У процесі практичної діяльності (під час оцінювання кандидатів на посаду, прийняття на роботу, атестації працівників тощо) кадровикам
доводиться мати справу із різними документами про освіту, тому їм слід знати й вимоги законодавства до таких документів. Так, статтею 27
Закону № 1060 передбачено, що випускнику
державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається документ про освіту встановленого зразка, який
затверджується КМУ.
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Крім того, у статті 47 Закону № 1060 зазначено, що особа, яка успішно пройшла навчання
за програмою післядипломної освіти, отримує
документ, зразок якого затверджується заснов
ником (засновниками) навчального закладу або
уповноваженим ним (ними) органом. Наприклад, отримання базової загальної середньої
освіти підтверджує свідоцтво, а отримання повної загальної середньої освіти — атестат. Тим
особам, яким присвоюються освітньо-кваліфікаційні рівні «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр» або «магістр», видаються дипломи.
Детальніша інформація щодо видів документів про середню та професійно-технічну
освіту, а також їх форми (вигляду) міститься в
постанові КМУ «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них» від 22 липня 2015 р.
№ 645. Зауважимо, що документи про загальну
середню та професійно-технічну освіту державного зразка й додатки до них, видані до набрання чинності зазначеною постановою, є дійсними
та не підлягають обміну.
Інформацію щодо документів про вищу
освіту можна знайти і в постанові КМУ «Про
документи про вищу освіту (наукові ступені)
державного зразка» від 31 березня 2015 р.
№ 193 та наказі Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження форм документів
про вищу освіту (наукові ступені) державного
зразка та додатків до них, зразка академічної
довідки» від 12 травня 2015 р. № 525.
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Що стосується вчених звань, то інформація
про них міститься в постанові КМУ «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про
вищу освіту» від 19 серпня 2015 р. № 656.
Іноді перед кадровиками можуть постати
певні труднощі щодо визначення відповідності рівнів освіти, зазначених у документах про
освіту радянського зразка, сучасним вимогам
до окремих професій. Це пов’язано з тим, що
за часів СРСР система освіти дещо відрізнялася
від нинішньої. Так, освіта в той час складалася із
загальної та спеціальної. Остання розподілялася на три рівні освіти:
 вища;
 середня спеціальна;
 професійно-технічна.
Відповідність згаданих рівнів освіти сучасним до цього часу не внормована, але в більшості випадків вважається, що освітньо-кваліфікаційний рівень осіб із середньою спеціальною освітою часів СРСР відповідає сучасним
початковому та першому рівням вищої освіти,
професійно-технічна освіта — сучасній професійно-технічній, а вища — сучасному другому
рівню вищої освіти.
Отже, під час прийняття на роботу або атестації працівників висновки щодо відповідності
документів про освіту періоду СРСР сучасним
вимогам має зробити відділ кадрів або атестаційна комісія підприємства після ретельного вивчення як цих документів про освіту, так і сучасних (про підвищення кваліфікації, післядипломну освіту, курси тощо). 
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

«Чорнобильці» та
прирівняні до них категорії:
трудові пільги та компенсації

Щороку у квітні в Україні згадують тих, хто ціною власного здоров’я, а нерідко
й життя, протистояв страшному лиху — аварії на Чорнобильській атомній
електростанції. Усім, хто брав участь у ліквідації наслідків цієї катастрофи чи
іншим чином постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС, державою гарантовано
певні пільги, компенсації, різні види допомоги тощо. Частина з них надається
працюючим громадянам за місцем їх роботи. Отже, у статті розглянемо, яким
питанням мають приділити особливу увагу роботодавці, якщо на підприємстві
працюють «чорнобильці» або інші категорії працівників, прирівняних до них

Нормативно-правові акти до теми:
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ (далі — Закон № 796);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 постанова КМУ «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 23 листопада 2016 р. № 854 (далі —
Постанова № 854);
 постанова КМУ «Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження» від 10 вересня 2008 р.
№ 831 (далі — Постанова № 831);
 Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із
соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою КМУ від 20 вересня 2005 р. № 936 (далі — Порядок № 936);
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 Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
затверджений постановою КМУ від 20 січня 1997 р. № 51 (далі — Порядок № 51);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).

П

ільги та компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — «чорнобильці»), передбачені Законом № 796, Законом № 1105,
ПКУ та Порядком № 936. Згідно зі статтею 9 Закону № 796 до цієї категорії працівників належать:
 учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
(ст. 10 Закону № 796);
 потерпілі від Чорнобильської катастрофи
(ст. 11 Закону № 796).
Відповідно до частини першої статті 14 Закону
№ 796 осіб, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС, віднесено до чотирьох категорій*, для кожної з яких передбачені певні пільги та компенсації.
Право на пільги та компенсації, визначені Законом № 796, мають також особи, які працювали
з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14
календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986–1987 рр. за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами
праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями
(частина друга ст. 14 Закону № 796). Крім зазначених, окремі пільги надаються працівникам, які
працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення.
З метою надання працівникам пільг та компенсацій роботодавцю слід знати, до якої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи вони належать. Отже, документами,
які підтверджують статус громадянина, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи,
й надають право користуватися передбаченими

* Зауважимо, що із внесенням Законом від 28 грудня 2014 р.
№ 79-VIII змін до Закону № 796 було скасовано норми щодо компенсацій та пільг громадянам, віднесеним до 4 категорії «чорнобильців».
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пільгами та компенсаціями, є посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС або посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, форми яких
наведено в додатку № 12 до Порядку № 51.
Отже, щоб мати право на отримання пільг та
компенсацій, працівник-«чорнобилець» повинен
пред’явити роботодавцю оригінал посвідчення
відповідної категорії та надати його копію для
зберігання на підприємстві.

Трудові пільги та компенсації для
«чорнобильців»
Трудові відносини з працівниками-«чорнобиль
цями» будуються в такому ж порядку, що й з іншими працівниками. Зокрема, під час працевлаштування для «чорнобильців» не передбачено жодних
привілеїв: їх приймають на роботу без конкурсу
або на конкурсній основі нарівні з іншими кандидатами, які не мають статусу «чорнобильців».
Щодо умов праці, то чинним законодавством
для таких працівників не передбачено особливих пільг та умов. Не встановлено також жодних особливостей у разі звільнення працівника«чорнобильця» з власної ініціативи.
Разом з тим порівняно з іншими працівниками
«чорнобильці» вважаються пільговою категорією,
оскільки вони як постраждалі не з власної вини мають право на окремі трудові пільги та компенсації.
Які конкретно — залежить від категорії працівника«чорнобильця», виконання роботи на території
зони радіоактивного забруднення (далі — ЗРЗ),
використання в роботі сировини та матеріалів з
підвищеною радіоактивністю тощо. Для зручності
наведемо цю інформацію в таблиці.
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Пільги та компенсації для «чорнобильців» та інших прирівняних до них категорій працівників
Пільги та компенсації

Категорія працівника Законодавча підстава
Трудові відносини

Переважне право залишення на роботі в разі вивільнення «Чорнобильці» 1, 2,
працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва 3* категорії
та праці, в т. ч. у разі ліквідації, реорганізації або перепро
філювання підприємства, скорочення чисельності або штату
працівників, а також на працевлаштування

Пункт 7 частини першої
статті 20, пункт 1 час
тини першої статті 21,
пункт 1 частини першої
статті 22 Закону № 796

Вихідна допомога в розмірі трикратної середньомісячної за «Чорнобильці» 1, 2,
робітної плати в разі вивільнення працівника у зв’язку з лік 3* категорії
відацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприєм
ства, скороченням чисельності або штату працівників

Пункт 7 частини першої
статті 20, пункт 1 час
тини першої статті 21,
пункт 1 частини першої
статті 22 Закону № 796;
підпункти 6, 7 пункту 4
Порядку № 936

Збереження за бажанням працівника посадового окладу,
тарифної ставки (окладу) на новому місці роботи, але не
більше одного року, в разі вивільнення працівника у зв’язку
з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням під
приємства, скороченням чисельності або штату працівників
Працевлаштування з урахуванням побажань працівника в
разі його вивільнення у зв’язку з ліквідацією, реорганізаці
єю або перепрофілюванням підприємства, скороченням чи
сельності або штату працівників
Можливість навчання нових професій (спеціальностей) із
збереженням у встановленому порядку середньої зарпла
ти за останнім місцем роботи за весь період перепідготов
ки, але не більше одного року, в разі вивільнення праців
ника у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепро
філюванням підприємства, скороченням чисельності або
штату працівників
Виплата різниці між попереднім заробітком і заробітком на
новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але
не більше одного року, у разі переведення у зв’язку зі станом
здоров’я на нижчеоплачувану роботу

* Для 3-ї категорії пільги надаються тільки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Використання чергової щорічної відпустки в зручний час «Чорнобильці» 1, 2 Пункт 22 частини пер
категорії
шої статті 20, пункт 1
Отримання додаткової відпустки із збереженням заробіт
частини першої стат
ної плати строком 14 робочих днів на рік
ті 21 Закону № 796;
підпункт 9 пункту 4
Порядку № 936
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Пільги та компенсації
Категорія працівника
Щорічне отримання одним із батьків, що має неповнолітню «Чорнобильці»
дитину та проживає на території ЗРЗ, відпустки строком до 14 3 категорії
робочих днів без збереження заробітної плати
Збільшена тривалість щорічної відпустки в разі роботи (пере Працівники, які пра
цюють (перебувають
бування у відрядженні) на території ЗРЗ:
l у зоні відчуження та обов’язкового відселення — 44* кален у відрядженні) на
дарних дні (загальна тривалість відпустки не більше 56 к. дн.); території ЗРЗ
l у зоні добровільного відчуження — 37* календарних днів
(загальна тривалість відпустки не більше 49 к. дн.);
l у зоні посиленого радіологічного контролю — 30* календар
них днів (загальна тривалість відпустки не більше 42 к. дн.)
* Відпустка надається пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу
Оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки згідно із Працівники, які пра
статтею 47 Закону № 796 та тривалістю щорічної відпустки від цюють (перебувають
повідно до Закону № 504/96 або інших законів у разі роботи у відрядженні) на
(перебування у відрядженні) на території ЗРЗ
території ЗРЗ
Оплата різниці між тривалістю невикористаної відпустки згідно Працівники, які пра
зі статтею 47 Закону № 796 та тривалістю щорічної відпустки цювали (перебували
відповідно до Закону № 504/96 або інших законів
у відрядженні) на те
риторії, яка до 1 січня
2015 р. належала до
зони посиленого раді
ологічного контролю
Надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 180 Працівниці, які по
календарних днів (90 к. дн. до пологів та 90 к. дн. після пологів), яка страждали внаслідок
обчислюється сумарно та надається незалежно від кількості днів, Чорнобильської ката
фактично використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного за строфи
робітку незалежно від страхового стажу та місця роботи
Соціальне страхування
Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі «Чорнобильці» 1, 2,
3 категорії; особи, які
100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу
працювали з 26 квітня
1986 р. до 1 липня
1986 р. не менше
14 к. дн. або не менше
трьох місяців протягом
1986–1987 рр. за меж
ами зони відчуження на
роботах з підвищеною
радіацією, пов’язаними
з ліквідацією наслідків
аварії на ЧАЕС
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Законодавча підстава
Пункт 3 частини першої
статті 22 Закону № 796
Стаття 47 Закону
№ 796

Підпункт 10 пункту 4
Порядку № 936
Підпункт 101 пункту 4
Порядку № 936

Абзац перший пунк
ту 10 частини першої
статті 30 Закону № 796

Пункт 8 частини першої
статті 20, пункт 1 час
тини першої статті 21,
пункт 1 частини першої
статті 22, частина перша
статті 24 Закону № 796;
стаття 24 Закону
№ 1105
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Пільги та компенсації
Виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій
непрацездатності до чотирьох місяців підряд або до п’яти
місяців у календарному році
Одержання листка непрацездатності на весь період ліку
вання в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закла
дах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою
допомоги по державному соціальному страхуванню не
залежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку
Виплата допомоги по вагітності та пологах за 180 кален
дарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
(90 — до пологів та 90 — після пологів). Розмір допо
моги обчислюється сумарно та надається застрахованій
особі в повному обсязі незалежно від кількості днів від
пустки, фактично використаних до пологів
Оплата праці
Доплата за роботу в зоні відчуження в порядку та роз
мірах, визначених Постановою № 831

Категорія працівника Законодавча підстава
«Чорнобильці»
Пункт 9 частини пер
1 категорії
шої статті 20 Закону
№ 796
«Чорнобильці»
Пункт 16 частини пер
1 категорії
шої статті 20 Закону
№ 796
«Чорнобильці» 1, 2, Абзац другий частини
3 категорії
першої статті 25 За
кону № 1105*

Працівники, які
працюють у зоні
відчуження

Стаття 39 Закону
№ 796;
підпункт 11 пункту 4
Порядку № 936
Нарахування на оклади грошового утримання надбавок, Військовослужбов Частина перша стат
визначених Постановою № 831, за несення служби на те ці, які несуть служ ті 40 Закону № 796
риторіях радіоактивного забруднення
бу на територіях
ЗРЗ
Доплата за тимчасову роботу або перебування у відряд Працівники, тим
Частина перша стат
женні на території радіоактивного забруднення
часово переведені ті 41 Закону № 796
або відряджені для
роботи на зазначе
ній території
Виплата замість добових 75 % середньої заробітної плати за Працівники, від
Частина друга стат
місцем основної роботи в разі відрядження на будівництво ряджені на таке
ті 41 Закону № 796
об’єктів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської будівництво
катастрофи
Підвищення на 25 % тарифної ставки (відрядної розцінки) Працівники, зайняті Частина перша стат
і посадового окладу в разі виконання робіт, пов’язаних на зазначених ро ті 43 Закону № 796
зі спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням ботах
сировини та матеріалів з підвищеною внаслідок Чорно
бильської катастрофи радіоактивністю, за умови розта
шування підприємства поза ЗРЗ і постійної потужності
дози зовнішнього опромінення на робочому місці понад
50 мікрорентген на годину
* Роз'яснення щодо застосування норм Закону № 1105 див. у листі Виконавчої дирекції ФСС з ТВП
від 17 січня 2015 р. № 2.4-17-92

44

Кадровик України

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Пільги та компенсації
Категорія працівника Законодавча підстава
Підвищення на 25 % тарифної ставки (відрядної розцін Працівники, зайняті Частина друга стат
ки) і посадового окладу в разі виконання робіт з ремон на зазначених ро ті 43 Закону № 796
ту та обслуговування технічних засобів і обладнання, їх ботах
спеціальної обробки, проведення дозиметричного контр
олю, за умови що поверхневе забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи цих технічних засобів та об
ладнання перевищує встановлені норми
Підвищена податкова соціальна пільга (ПСП) у розмірі «Чорнобильці» 1, 2 Підпункт «в» підпунк
150 % звичайної ПСП (у 2017 р. — 1200,00 грн)*
категорії
ту 169.1.3 ПКУ
* Пільга застосовується, якщо розмір доходу в 2017 р. не перевищує 2240,00 грн на місяць

Відшкодування підприємству витрат на
«чорнобильців»
Надаючи працівникам-«чорнобильцям» зазначені в таблиці пільги та компенсації, підприємство несе певні витрати, частина з яких йому
компенсується з бюджету. Так, витрати на виплату компенсацій, доплат і допомоги, передбачених підпунктами 5–11 пункту 4 Порядку
№ 936 (доплата за роботу на території ЗРЗ, виплата допомоги в разі звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства або скороченням штату,
оплата щорічної додаткової відпустки, оплата
щорічної відпустки особам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території ЗРЗ, тощо),
відшкодовуються підприємству органами соціального захисту населення. Механізм отримання відшкодування визначено в пункті 6 Порядку
№ 936.
Так, роботодавець, який у штаті має праців
ників-«чорнобильців», не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року має проходити реєстрацію в органі соціального захисту,
надавши при цьому такі документи:
 відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями
одержувачів компенсацій та допомоги певних
видів за формою, затвердженою Міністерством
соціальної політики України;
 списки громадян із зазначенням прізвища,
ім’я та по батькові, категорії, серії та номера
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посвідчення (за наявності), місця реєстрації
(перебування), ідентифікаційного номера;
 графік відпусток громадян та розрахунок
витрат на додаткові відпустки на наступний
бюджетний рік.
Якщо впродовж року зазначені відомості
(в т. ч. найменування підприємства, його місце
знаходження, номер розрахункового рахунку, на
який перераховуються кошти) чи списки змінюються, про це слід повідомити орган соціального
захисту протягом 20 днів наступного місяця.
Для отримання коштів на виплати праців
никам-«чорнобильцям» роботодавець має подати до 25 числа місяця, за який здійснюються
нарахування, вказаному державному органу документи про розрахункові витрати, пов’язані з
виплатою компенсацій і допомоги певних видів,
за затвердженою Міністерством соціальної політики України формою та реєстр одержувачів цих
виплат. У реєстрі вказуються: прізвище, ім’я та по
батькові одержувачів, їх категорії, серії та номери
посвідчень, ідентифікаційні номери, відомості
про нараховані виплати, суми компенсацій та
вид допомоги.
Після перевірки, реєстрації та обліку поданих розрахунків орган соціального захисту
через Державну казначейську службу України
перераховує роботодавцю певну суму коштів.
Витрати, пов’язані з оплатою працівникам«чорнобильцям» днів тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою, лікуванням у санаторі-
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ях, виплатою допомоги по вагітності та пологах,
а також допомоги по тимчасовій непрацездатності понад установлені законодавством розміри, здійснюються підприємствами за рахунок
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) (абзац
перший п. 8 Порядку № 936). Так само як і в разі
тимчасової непрацездатності інших працівників
підприємство самостійно обчислює розмір допомоги за листком непрацездатності, наданим
працівником-«чорнобильцем», складає заявку-розрахунок, подає її до органу ФСС з ТВП, а
після отримання коштів виплачує їх працівнику в
найближчий день, встановлений на підприємстві
для виплати зарплати.
Міністерство соціальної політики України,
у свою чергу, відшкодовує органу ФСС з ТВП
понесені витрати за рахунок коштів з бюджету
(абзац другий п. 8 Порядку № 936).

Окремі питання трудових відносин з
«чорнобильцями»
Незважаючи на те що «чорнобильці» не є новою
категорією працівників, на практиці у роботодавців періодично виникають запитання, пов’язані з
регулюванням трудових відносин з такими особами. Розглянемо детальніше ті з них, що виникають найчастіше.

Надання додаткової відпустки
Законом № 796, на підставі якого праців
никам-«чорнобильцям» надається додаткова
відпустка, визначено її тривалість у робочих
днях. Разом з тим згідно зі статтею 5 Закону
№ 504/96 тривалість усіх відпусток, визначена
цим Законом та іншими законами й нормативно-правовими актами, незалежно від режимів
та графіків роботи має розраховуватися в календарних днях. У зв’язку з цим виникає запитання: в яких днях — робочих чи календарних —
надаються додаткові відпустки працівникам«чорнобильцям»?
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Свого часу Міністерство праці України в
листі від 12 лютого 1997 р. № 10/2-493 надало роз’яснення щодо практичного застосування
цієї норми Закону № 504/96 і розробило формулу переведення тривалості відпусток (основ
них, додаткових) з робочих днів у календарні:
№ к. дн. = (№ роб. дн. × 7) ÷ 6,
де № к. дн. — тривалість відпустки в календарних днях;
№ роб. дн. — тривалість відпустки в робочих
днях;
7 — тривалість тижня в календарних днях;
6 — тривалість тижня в робочих днях, за
якою обчислювалася тривалість відпустки до
ухвалення Закону № 504/96.
Скориставшись цією формулою, визначимо,
що відпустка тривалістю 14 робочих днів — це
16 календарних днів. Саме на таку тривалість
додаткової відпустки працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
тобто 16 календарних днів, вказувало Міністерство праці та соціальної політики і в інших своїх
листах (від 14 червня 2006 р. № 206/13/116-06,
від 19 червня 2007 р. № 195/13/116-07). Слід
зауважити, що інші питання (крім розрахунку
тривалості відпустки в календарних днях) щодо
надання додаткової відпустки працівникам«чорнобильцям» регулюються винятково Законом № 796. Зокрема, оскільки така відпустка не
належить до щорічних, на неї не поширюються
норми Закону № 504/96, передбачені для таких
відпусток. Так, надання цієї додаткової відпустки
не залежить від тривалості роботи працівника на
підприємстві, вона не продовжується в разі його
тимчасової непрацездатності, не замінюється
грошовою компенсацією. Також ця додаткова
відпустка не продовжується на кількість святкових та неробочих днів, що припадають на її період, а це означає, що 16 календарних днів обчислюються з урахуванням святкових та неробочих
днів.
І найважливіше — додаткова відпустка згідно із Законом № 796 має бути використана
працівником-«чорнобильцем» протягом кален-
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дарного року, оскільки її перенесення на наступний рік законодавством не передбачено.

(лист Виконавчої дирекції ФСС з ТВП від 26
лютого 2014 р. № 06-32-459).

Оплата за листком непрацездатності

Оподаткування заробітної плати та додаткових
виплат

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам-«чорнобильцям» відбувається в тому ж порядку, що й для інших застрахованих осіб: перші п’ять днів непрацездатності,
не пов’язаної з нещасним випадком, оплачуються за рахунок коштів роботодавця, а починаючи
з шостого дня допомога виплачується за рахунок
коштів ФСС з ТВП.
Особливістю виплати такої допомоги згаданим особам є те, що порівняно з іншими працівниками «чорнобильцям» усіх категорій, які є
застрахованими особами, допомога надається
в повному обсязі незалежно від кількості днів
непрацездатності, з оплатою в розмірі 100 %
середньої зарплати незалежно від їх стажу та
місця роботи.
Працівники-«чорнобильці», віднесені до
1-ї категорії, мають також право на одержання листка непрацездатності на весь період лікування в санаторії, з урахуванням часу проїзду туди й назад. Тобто якщо тривалість щорічної (основної й додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду працівника«чорнобильця» до санаторно-курортного
закладу й назад, то за інші дні перебування в
цьому закладі йому виплачується допомога
по тимчасовій непрацездатності незалежно
від того, ким і за чий рахунок видано путівку
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Заробітна плата працівника-«чорнобильця»,
нарахована за відпрацьований час, оподатковується в загальному порядку, тобто з неї утримується податок на доходи фізичних осіб і військовий збір та нараховується єдиний соціальний
внесок. Оподаткування інших «чорнобильських»
виплат залежить від того, належать вони чи ні
згідно з Інструкцією № 5 до фонду оплати праці.
Так, до фонду оплати праці включаються:
 надбавки та доплати до тарифних ставок
(посадових окладів) у розмірах, передбачених
законодавством (пп. 2.2.1 Інструкції № 5);
 оплата додаткових відпусток, що надається згідно із Законом № 796 (пп. 2.2.12
Інструкції № 5).
Решта виплат «чорнобильцям» не включаються до фонду оплати праці на підставі пунктів
3.2 і 3.12 Інструкції № 5.

Пенсійне забезпечення
Працівники-«чорнобильці» мають право на
достроковий вихід на пенсію, тобто пенсійний
вік для них зменшено. Час виходу на пенсію
визначається залежно від їх категорії, а також
періоду та тривалості часу, який вони пропрацювали або прожили на територіях радіоактивного забруднення. 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Особливості японської

системи управління персоналом
Економіка України все більше стає пов’язаною зі світовою. Це призводить до
того, що вітчизняні підприємства частіше залучають до роботи іноземних
менеджерів з персоналу (або українських менеджерів, які пройшли навчання
та підготовку за кордоном) зі своїми підходами в цій сфері, які можуть
суттєво відрізнятися від тих, що традиційно склалися на більшості
підприємств нашої країни. Зокрема, від звичної української значно
відрізняється так звана японська система управління персоналом,
з основними рисами якої й пропонуємо ознайомитися зі статті

Система найму на все життя
Однією з найхарактерніших рис японської системи, якою вона, зокрема, відрізняється від американської або європейської, є так звана система
найму на все життя, яка виникла у 1920-х роках,
але найбільшого розповсюдження набула після
Другої світової війни. Суть цієї системи полягає
в тому, що працівника наймають на роботу після
закінчення навчального закладу, і він упродовж
усього життя до пенсії працює в одного й того ж
роботодавця. Ця система не встановлена законодавчими актами, а є традицією, що склалася
протягом багатьох років.
Згідно з цієї традицією працівники беруть
на себе зобов’язання бути лояльними до компанії, в якій вони працюють, і не зраджувати її
в скрутний для неї час (тобто не звільнятися,
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не переходити до конкурентів, навіть коли це
вигідніше для них з матеріальної точки зору).
Роботодавець, своєю чергою, зобов’язується
не звільняти працівника в скрутні для підприємства часи, навіть коли для роботодавця економічно невигідно зберігати занадто великий
штат працівників: наприклад, в умовах падіння
виробництва та зменшення обсягів збуту продукції.
Завдяки цій системі в японських компаніях
утворюється своєрідний «родинний дух». Зок
рема, японські менеджери зазвичай набагато
більше цікавляться подробицями особистого
життя своїх підлеглих, що часто виходить за
межі службових відносин, ніж їх американські
або європейські колеги, для яких це переважно
вважається недозволеним втручанням в особисте життя працівників.
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Для японських компаній характерним також
є те, що часто на посаду підбирається не той кандидат, який найбільше відповідає їй за певними
критеріями, а навпаки, для конкретного кандидата підбирається посада, що відповідає його
знанням, умінням та іншим важливим з професійної точки зору якостям. Такий підхід дає змогу
використовувати наявних працівників та кандидатів на посади з найбільшою ефективністю для
компанії, без витрат часу на пошук необхідних
працівників на ринку праці, де наявні кандидати
не завжди відповідають усім вимогам компаній,
в т. ч. їх традиціям і корпоративним стандартам.
Зауважимо, що хоча система найму на все
життя і не встановлена на законодавчому рівні,
але японські суди починаючи з 1950-х років під
час розгляду справ, пов’язаних зі звільненням
працівників, досить суворо підходять до необхідності обґрунтування керівництвом компаній
причин звільнення працівників, що ускладнює
можливість звільнення й фактично підтримує
таку неформальну систему.
Із системою найму на все життя тісно
пов’язані й підходи до підвищення заробітної
плати працівників та їх просування в роботі
(кар’єрне зростання). На японських підприємствах молоді працівники отримують невисоку
заробітну плату, але вона суттєво підвищується
після 10-15 років роботи. Крім того, у багатьох
компаніях не береться до уваги попередній стаж
роботи в іншого роботодавця.
Звісно, такий підхід до працевлаштування
має як позитивні, так і негативні риси. Наприк
лад, негатив для роботодавця полягає в такому:
 ускладнюється можливість звільнення
працівників, якщо це викликано об’єктивними
обставинами (наприклад, зменшення частки
підприємства на ринку збуту);
 занадто велика частка заробітної плати
включається в собівартість продукції, якщо в
компанії працює велика кількість працівників
середнього віку;
 ускладнюється можливість пошуку талановитих працівників, тобто можливість заміни
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Для японських компаній характерним також є те, що часто на посаду підбирається не той кандидат,
який найбільше відповідає їй за певними критеріями, а навпаки, для
конкретного кандидата підбирається посада, що відповідає його
знанням, умінням

менш ефективних працівників на більш ефективних.
Серед позитивних рис можна навести такі:
 високий ступінь довіри між працівниками
та роботодавцями, що особливо важливо для
компанії в скрутні для неї часи за умов конкурентної боротьби;
 можливість ефективного планування дов
готермінових проектів, без чого неможливе як
економічне зростання країни, так і розвиток
компанії (впровадження новітніх технологій, перехід на нові види продукції, вихід на нові ринки
збуту тощо);
 можливість збереження добре підготовлених кадрів, тобто ставлення до масових звільнень як до крайнього способу вирішення управлінських проблем в компанії.
Порівняно з японською західні системи
управління персоналом передбачають більш
легкий «маневр» чисельністю працівників, тобто
можливість масових звільнень у скрутні часи та
прийняття на роботу додаткових талановитих
працівників у необхідний для них час шляхом
пропонування їм конкурентноспроможних (підвищених) зарплат. Але індивідуальні кар’єрні
плани західних працівників частіше, ніж в Японії,
можуть не збігатися з планами їх керівників, що
ускладнює останнім можливість ефективного
довгострокового стратегічного планування.
На цей час система найму на все життя застосовується приблизно у 70-80 % японських

49

міжнародний досвід управління персоналом

компаній, і поступово їх частка зменшується.
За важких економічних умов підприємства часто змушені звільняти насамперед найстаріших
працівників з найвищим рівнем заробітної плати або достроково відправляти їх на пенсію. З іншого боку, за даними соціологічних опитувань,
приблизно половина японських працівників,
переважно молодшого віку, хотіла б також мати
ширші можливості щодо зміни своєї роботи на
більш високооплачувану в інших компаніях у
разі змін на ринку праці.

Система старшинства
Сутність системи старшинства полягає в тому,
що працівники, які відпрацювали в компанії однаковий час та зробили однаковий внесок у її
розвиток, заслуговують на однакову зарплату та
однакові можливості для подальшого кар’єрного
зростання. Це забезпечувало високий ступінь лояльності працівників до своєї компанії та сприяло створенню «родинного духу» у стосунках між
керівництвом підприємства та працівниками.

Сутність системи старшинства
полягає в тому, що працівники, які
відпрацювали в компанії однаковий
час та зробили однаковий внесок у її
розвиток, заслуговують на однакову
зарплату та однакові можливості
для подальшого кар’єрного зростання
Але в реальному житті важко забезпечити всім
працівникам однакові умови для подальшого просування кар’єрними сходами, оскільки поступово
кількість посад на більш високих управлінських
рівнях зменшується. Це призводить до того, що в
багатьох японських компаніях штучно вводяться
посади з гучними назвами, щоб для працівників зі
значним стажем роботи, для яких не вистачає по-
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сад з підвищеними кваліфікаційними вимогами
на відповідному ієрархічному рівні, створити видимість їх кар’єрного зростання.
Для цього, наприклад, використовується
спосіб «шуко» (Shukko) — своєрідна комбінація
таких розповсюджених у західних компаніях заходів, як аутплейсмент (від англ. Outplacement —
працевлаштування скороченого персоналу в
інших компаніях) та аутсорсинг (від англ. Outsourcing — передача частки функцій компанії іншим фірмам). Сутність «шуко» полягає у
штучному створенні різних філій, дочірніх фірм,
відділень та інших субсидованих підрозділів
основної компанії, на яких вводяться керівні посади з гучними найменуваннями. Це дає змогу
японським компаніям у разі необхідності переводити до таких підрозділів частину працівників з великим стажем роботи без підвищення їх
заробітної плати, але з наданням престижного
«титулу». Для Японії, де до цього часу дуже міцні
традиції поваги до влади й керівництва, наявність «гучної» посади часто є важливішою, ніж
розмір заробітної плати.
На зазначені посади іноді переводять і працівників пенсійного віку або інших категорій,
щоб уникнути їх звільнення та виплати їм великих сум, на які вони мають право в разі такого
звільнення.
До позитивних рис системи старшинства
можна віднести:
 підтримання балансу між молодими та
працівниками старшого віку;
 забезпечення певної стабільності робочої
сили;
 доброзичливі стосунки між працівниками;
 сприятливий психологічний клімат, адже
працівники не бояться зниження рівня заробітної плати або переведення на менш престижні
посади;
 працівники можуть розраховувати свої
доходи та планувати витрати в часі.
Серед негативних рис:
 зменшення можливостей для підвищення конкурентоспроможності компаній внас
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лідок обмежених засобів для мотивації працівників;
 неможливість в разі потреби збільшити
кількість висококваліфікованого персоналу через високу заробітну плату висококваліфікованих працівників старшого віку.
Разом з тим унаслідок негативних чинників
системи старшинства та економічних труднощів
згадана система часто трансформується в систему «сейка-шугі» (seika-shugi), яка переважно
орієнтується на оцінювання праці працівників
(а відповідно і їх оплату) залежно від їх персональної результативності та продуктивності
в роботі, а не від стажу. Таким чином, система
«сейка-шугі» більш наближена до західної так
званої merit system, тобто системи оплати праці
відповідно до заслуг працівника.

Підготовка персоналу
Японські компанії відомі власними системами
підготовки персоналу, при цьому навчальним
закладам (університетам тощо) відведена формальна роль. Процес підготовки працівників на
рівні компаній включає:
 навчання конкретним (новим) технологіям;
 поліпшення наявних умінь за окремими
видами спеціалізації.
Викладачами або тренерами є працівники зі
значним стажем роботи або старші менеджери.
Організація навчання здійснюється із застосуванням принципів традиційної японської системи менеджменту знань, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців широкого
профілю, для чого, зокрема, використовуються
такі елементи підготовки, як:
 «senpai-kohai» — традиційна система
старшинства в навчанні: «старший учень — молодший учень»;
 навчання у процесі роботи на робочому
місці;
 ротація робіт (посад).
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Найбільші компанії Японії,
а також урядові установи
практично «монополізували»
зв’язки з найпрестижнішими
навчальними закладами
Разом з тим унаслідок науково-технічного
прогресу та змін у структурі промислового виробництва протягом останніх років ця традиційна система починає змінюватися та модифікуватися. Це пов’язано з потребою у фахівцях,
які пройшли б більш спеціалізоване навчання та
були здатні володіти новими специфічними технологіями, які майже неможливо опанувати за
допомогою тільки наявного персоналу компаній.
Крім того, японські компанії все частіше приймають на роботу не молодих випускників навчальних закладів, а працівників з певним досвідом
роботи, збільшується також частка тимчасових
працівників. Унаслідок цих процесів виникає потреба в нових навчальних технологіях і методах,
які виходять за межі традиційного японського
навчання всередині компанії.

Набір персоналу
Відповідно до системи найму на все життя японські компанії традиційно здійснюють набір левової частки свого персоналу безпосередньо через коледжі або інші навчальні заклади, з якими
добре відпрацьовані процедури взаємодії, в т. ч.
шляхом встановлення тісних зв’язків з професорсько-викладацьким складом одного або
кількох навчальних закладів та представниками
їх адміністрації. Так, найбільші компанії Японії,
а також урядові установи практично «монополізували» зв’язки з найпрестижнішими навчальними закладами.
Щоб зацікавити майбутніх випускників
роботою на власних підприємствах у «своїх»
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навчальних закладах заведено організовувати спеціальні інформаційні заходи, переважно для студентів випускного курсу протягом
першої половини їх останнього року навчання.
Після таких заходів зацікавлені студенти надсилають до відповідних компаній звернення
щодо майбутньої роботи в них, проходять організовані департаментами з управління персоналом компаній письмові тестування та усні
інтерв’ювання.

Кандидати, які залишили
постійну роботу в одній японській
компанії, в інших можуть
розглядатися як ненадійні або
такі, що не заслуговують
на довіру
Кандидати, які найбільше відповідають вимогам (а це визначається згідно з процедурами
конкурентного відбору за результатами тестів
та інтерв’ювання), комплектуються у спеціальні
групи, які розпочинають свою трудову діяльність у компанії починаючи з квітня кожного
року.
Така традиційна система відбору персоналу,
яка надає значні переваги «старим» і великим
компаніям, що фактично «монополізували» відбір персоналу серед випускників навчальних
закладів, створює значні труднощі для новостворених та іноземних компаній, які розпочинають свою діяльність в Японії. Внаслідок цього
вони змушені для найму персоналу застосовувати інші підходи, зокрема:
 більше уваги приділяти тим категоріям потенційних працівників, в яких компанії з
традиційними підходами до найму персоналу
менш зацікавлені;
 під час пошуку персоналу концентруватися на тих джерелах, якими традиційні японські компанії мало цікавляться.
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Зауважимо, що внаслідок застосування традиційних японських підходів до підбору персоналу значна кількість талановитих і перспективних претендентів залишаються поза увагою
багатьох компаній. Наприклад, кандидати, які
залишили постійну роботу в одній японській
компанії, в інших можуть розглядатися як ненадійні або такі, що не заслуговують на довіру.
У той же час саме такі мобільні та зі значним
досвідом роботи працівники зарекомендували
себе з найкращого боку в західних компаніях,
які працюють на японському ринку.
Інша категорія потенційно перспективних
кандидатів у «нетрадиційних» компаніях в Японії — це працівники, вік яких перевищує 40 або
50 років та які мають високу кваліфікацію й
значний досвід роботи, але яким у межах традиційної системи старшинства не вистачило
посад на вищих управлінських ланках, на які
вони заслуговують. Крім цього, багато традиційних компаній розглядають таких працівників
як неперспективних, у зв’язку з чим у них виникають значні труднощі в разі нового працевлаштування. Однак практика доводить, що часто
така категорія працівників на додаток до високої кваліфікації має достатньо життєвих сил та
енергії, щоб плідно продовжувати працювати у
віці, коли їм далеко за 60 (слід враховувати й те,
що Японія є однією з країн з найбільшою тривалістю життя).
Зміни на японському ринку праці поступово
призводять і до підвищення ролі рекрутингових агентств у процесі найму персоналу. Раніше
було досить важко підібрати кадри, особливо
менеджерської ланки, для новостворених компаній, оскільки працівники були лояльнішими
до своїх компаній відповідно до принципів
найму на все життя і більшість з них навіть не
розглядала привабливі пропозиції інших компаній. Але на теперішній час, як свідчать фахівці японських рекрутингових агентств, працівники, до яких вони звертаються, з більшою
зацікавленістю розглядають пропозиції щодо
іншої роботи.
Кадровик України

міжнародний досвід управління персоналом

Роль професійних спілок
На відміну від західних країн більша частина
японських профспілок є не «горизонтального»
типу (тобто об’єднують працівників споріднених
професійних категорій або окремих секторів економіки), а «внутрішньо фірмового» (об’єднують
працівників усіх професійних категорій у межах
однієї організації (корпорації, компанії, фірми)).
Але на малих підприємствах працівники в більшості випадків не утворюють окремої професійної спілки, а приєднуються до професійної спілки
в рамках загальної профспілкової системи.
Японські професійні спілки мають широкі
права, в т. ч. право зупиняти роботу за допомогою страйку, але вони рідко вживають такі
заходи.
Характерні риси традиційних японських
профспілок:
 колишні керівники профспілок можуть у
подальшому обіймати посади топ-менеджменту
компаній, що часто сприяє конструктивному
веденню переговорів між профспілками та менеджментом;
 керівники профспілок обираються їх членами і в той же час є найманими працівниками
компанії та просуваються по службі відповідно
до системи старшинства;
 коли працівники в процесі кар'єрного
зростання досягають рівня керівників (менед
жерських посад), вони припиняють своє членство у професійних спілках;
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 голова профспілки згодом може стати
президентом компанії.
Упродовж останніх років кількість членів
профспілок в Японії поступово зменшується.
Якщо на початку 1980-х близько 33 % працівників були членами профспілок, то в даний
час — близько 20 %. Особливо низькою серед
членів профспілок є частка молодих працівників, яким мало користі від членства через систему старшинства. Крім того, протягом останніх
років в японських компаніях збільшилась частка працівників зі скороченим робочим часом та
тимчасових (приблизно 95 % з яких — жінки),
більшість з яких не є членами профспілок або
належать до окремих організацій у загальній
системі профспілок (поза межами традиційних
«внутрішньо фірмових»). До таких профспілок
можуть належати й іноземні працівники японських компаній.
Досить новим явищем у діяльності значної
частини японських профспілок є зміщення
акцентів з питань необхідності підвищення
заробітної плати в бік необхідності забезпечення стабільності в працевлаштуванні. Це
пов’язано з тим, що завдяки системі старшинства працівники зі значним стажем роботи отримують підвищену заробітну плату,
внаслідок чого керівники японських компаній
під час економічних труднощів часто намагаються позбавлятися насамперед працівників
середнього віку з метою зменшення видатків
на заробітну плату. 
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Олена Замкова,

консультант з архівної справи та
документознавства,
канд. іст. наук, старш. наук. співробітник

Завдання та права

архівного підрозділу

Пропонуємо ознайомитися з основними завданнями й правами, які
надаються архівним підрозділам підприємств, що здійснюють тимчасове
або постійне зберігання архівних документів з різними видами носіїв
інформації

Н

агадаємо, що для зберігання документів, закінчених у діловодстві, користування ними зі службовою, виробничою, науковою та іншою метою, а
також для захисту законних прав та інтересів
громадян, усі підприємства згідно із законодавством України зобов’язані створювати архіви. Архів може бути створений на підприємстві як самостійний структурний підрозділ, що
безпосередньо підпорядковується керівникові
підприємства, або входити до структури його
служби діловодства. На малих підприємствах
керівник шляхом видання наказу призначає
особу, відповідальну за ведення архіву підприємства.
Напрями діяльності, шляхи їх реалізації, а
також ступінь самостійності у вирішенні тих чи
інших питань зумовлюються наданими архівному підрозділу завданнями й правами, які мають
бути чітко сформульовані та обов’язково зафіксовані в положенні про цей підрозділ або у поса-
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довій інструкції особи, відповідальної за ведення
архіву на підприємстві.

Основні завдання архівного
підрозділу
Основними завданнями архівного підрозділу,
що здійснює тимчасове зберігання документів, з наступним їх передаванням до державної архівної установи або архівного відділу
райдержадміністрації (міської ради), є:
 приймання від структурних підрозділів
підприємств та зберігання архівних документів з
різними видами матеріальних носіїв інформації
протягом строків, визначених Державною архівною службою України (далі — Укрдержархів);
 контроль разом зі службою діловодства
за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах
підприємства;

Кадровик України
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 участь у складанні та погодженні зведеної
номенклатури справ підприємства, перевіряння
відповідності формування документів у справи
затвердженій номенклатурі;
 ведення державного обліку документів
Національного архівного фонду (далі — НАФ), у
разі якщо підприємство є джерелом формування НАФ, та щорічне подання відомостей про їх
кількість за формою, встановленою Правилами
організації діловодства та архівного зберігання
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5 (далі — Правила № 1000/5), відповідній державній архівній установі, архівному відділу райдержадміністрації (міської ради);
 проведення попередньої експертизи цінності документів, що перебувають на зберіганні,
складання та подання на розгляд експертної комісії підприємства проектів описів справ НАФ,
описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів
про вилучення для знищення документів, не
внесених до НАФ;
 створення та вдосконалення довідкового
апарату до архівних документів;
 організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил № 1000/5;
 підготовка, передавання та транспортування (за рахунок підприємства) документів
НАФ до відповідної державної архівної установи
або архівного відділу міської ради;
 участь у заходах з підвищення фахової
кваліфікації працівників підприємства, які відповідають за роботу з документами.
Для архівних підрозділів, що здійснюють постійне зберігання документів НАФ без передавання до державної архівної установи, архівного
відділу райдержадміністрації (міської ради) до
основних завдань, викладених вище, додаються
такі:
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 здійснення постійного зберігання, охорони, реставрації, консервації документів НАФ,
копій страхового фонду унікальних документів,
копій документів, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках, службових відомчих
видань, що не надходять у встановленому порядку до Книжкової палати та бібліотек-депозитаріїв, а також друкованих видань та інших
матеріалів, що входять до довідково-інформаційного фонду архіву, облікових документів
архіву та архівних довідників (описів, каталогів,
картотек, путівників тощо);

Архів може бути створений на
підприємстві як самостійний
структурний підрозділ

 подання на вимогу Укрдержархіву або
уповноважених ним архівних установ відомостей про склад документів НАФ, що перебувають в архіві, умови їх зберігання та використання;
 проведення роботи щодо вилучення
документів з НАФ та подання актів про вилучення цих документів для знищення на погодження експертно-перевірної комісії державної архівної установи, до зони комплектування якої належить відповідне підприємство;
 організація роботи щодо віднесення документів НАФ до унікальних, включення їх до
Державного реєстру національного культурного надбання;
 забезпечення в межах своїх повноважень охорони відомостей та збереженості документів, що становлять державну або іншу
передбачену законом таємницю;
 підготовка до публікації в установленому
порядку архівних документів, а також за погодженням з Укрдержархівом або уповноваженою ним архівною установою методичних посібників з діловодства та архівної справи;
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 вивчення, узагальнення та поширення
передового досвіду, впровадження наукових
досягнень і прогресивних методів роботи з
діловодства та архівної справи.

Права архівного підрозділу
Для виконання покладених на архівний підрозділ завдань йому надається право:
 вимагати від структурних підрозділів
підприємства передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством;
 повертати структурним підрозділам на
доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;
 надавати структурним підрозділам підприємства рекомендації з питань, що входять
до компетенції архіву;
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 запитувати від структурних підрозділів
підприємств відомості, необхідні для роботи;
 інформувати керівництво підприємства
про стан роботи з документами та вносити
пропозиції щодо її поліпшення;
 брати участь у засіданнях дорадчих
органів, нарадах, що проводяться на підприємстві, в разі розгляду на них питань роботи
з документами.
Крім того, архівному підрозділу згідно
з Правилами № 1000/5 надано право спільно
зі службою діловодства здійснювати конт
роль:
 за станом архівів і організацією документів у діловодстві у підвідомчих закладах,
установах, організаціях та підприємствах;
 за станом формування, оформлення
справ у структурних підрозділах підприємства, підготовки документів та справ до передавання на архівне зберігання. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Де мають зберігатися трудові книжки працівників-іноземців, які працюють в Україні в іноземних представництвах?
Питання щодо ведення трудових книжок регулюється статтею 48 КЗпП,
згідно з частиною першою-третьою
якої трудова книжка є основним документом
про трудову діяльність працівника. Вони ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної
особи. Під час прийняття осіб на роботу вони
зобов’язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку (крім тих, хто працює за сумісництвом). Іноземці, які постійно
проживають в Україні, а також ті, які одержали
дозвіл на імміграцію в Україну, не є винятком і
мають право на зайнятість на підставах і в
порядку, встановлених для громадян України.
Порядок ведення трудових книжок визначено Інструкцією про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі —
Інструкція № 58). Відповідно до пункту 2.2 цієї
Інструкції заповнення трудової книжки вперше
проводиться власником або уповноваженим
ним органом не пізніше тижневого строку з дня
прийняття на роботу.
Щодо ведення трудових книжок працівників іноземних представництв, то на даний час
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в Україні існує така організація, як Генеральна
дирекція з обслуговування іноземних представництв (далі — ГДІП), робота якої спрямована на
допомогу іноземним представництвам на території Києва та України у вирішенні питань їх обслуговування.
Зауважимо, що трудові книжки громадян
або іноземців, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, у іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівнених до
них іноземців на території України зберігаються
в місті Києві в Генеральній дирекції Київської
міської ради з обслуговування іноземних представництв. Ця норма передбачена пунктом 2.21
Інструкції № 58. В областях трудові книжки працівників (в даному випадку іноземців) іноземних представництв зберігаються в управліннях
зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрацій або в організаціях, що визначені обласними державними
адміністраціями.
Отже, іноземці оформлюють правовідносини з
іноземним представництвом, а ведення трудових
книжок здійснює ГДІП. Ця організація вносить записи до трудових книжок про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідно до трудових
договорів (наказів про прийняття на роботу).
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Під час працевлаштування вноситься запис: «Прийнято на посаду (вказується назва представництва компанії) в Україні»,
а під час звільнення: «Звільнено з роботи
(зазначається причина звільнення)» із посиланням на відповідні статті КЗпП. Разом
з тим варто зазначити, що всі інші кадрові

документи (такі як накази про прийняття на
роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, звільнення, атестацію,
підвищення кваліфікації, зміну біографічних
даних, надання всіх видів відпусток, відрядження тощо) веде іноземне представниц
тво.

На яких підприємствах на сьогодні формується кадровий резерв?

Поняття «кадровий резерв» на практиці
офіційно використовується під час його
формування в органах місцевого
самоврядування, державної служби, а також для
керівників державних підприємств, установ та
організацій. Для керівників або працівників
підприємств недержавної форми власності
необхідність формування кадрового резерву не
передбачена жодним нормативно-правовим
актом. Натомість, за потреби, для працівників
таких підприємств його формування може
слугувати інструментом мотивації персоналу або
стимулювання до професійного зростання.
Механізм формування кадрового резерву керівників державних підприємств було визначено
Положенням про формування кадрового резерву
керівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим постановою КМУ від 18
жовтня 1999 р. № 1912. Проте це Положення згідно з постановою КМУ від 28 жовтня 2015 р. № 867
втратило чинність.
Призначення керівників державних підприємств і організацій на сьогодні відбувається винятково шляхом проведення відкритого конкурсного
відбору. Це врегульовано Порядком проведення
конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою КМУ від 3 вересня 2008 р.
№ 777.
Для працівників державної служби кадровий
резерв донедавна створювався для заміщення
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посад державних службовців, а також для просування їх по службі. Порядок формування та організації роботи з кадровим резервом регулювався
Положенням про формування кадрового резерву
для державної служби, затвердженим постановою
КМУ від 28 лютого 2001 р. № 199 (далі — Постанова № 199). Цим Положенням було визначено,
що формування кадрового резерву має забезпечити добір працівників, які мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних
знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та
успішної реалізації управлінських рішень.
Утім, у чинному Законі України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі —
Закон № 889) відсутня норма щодо формування
кадрового резерву в державних органах, адже згідно з постановою КМУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України» від 22 липня 2016 р.
№ 465 Постанова № 199 втратила чинність, тому
кадровий резерв у державних органах на сьогодні
не створюється.
В органах місцевого самоврядування кадровий
резерв створюється для зайняття посад і просування по службі. Згідно зі статтею 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. № 2493-III він затверджується сільським, селищним, міським головою,
головою районної, районної в місті, обласної ради.
Його примірний порядок розроблено й затверджено постановою КМУ «Про затвердження Ти-
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пового порядку формування кадрового резерву в
органах місцевого самоврядування» від 24 жовтня
2001 р. № 1386.
Така інформація існувала до сьогодні, проте
зауважимо, що 9 лютого 2017 р. Верховна Рада
України прийняла в другому читанні та в цілому

проект Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» від 9 лютого 2017 р.
№ 2489. Новий закон приведено у відповідність до
Закону № 889, а отже, норму щодо формування
кадрового резерву в органах місцевого самоврядування також вилучено.

Бухгалтерія підприємства наполягає на отриманні відривної частини
довідки-виклику для оплати навчальної відпустки працівника, який навчається у вищому навчальному закладі. Чи правомірні такі дії?
Додаткові оплачувані відпустки у
зв’язку з навчанням надаються працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних
закладах із вечірньою та заочною формами
навчання, що передбачено статтями 215–219
КЗпП, а також статтею 15 Закону про відпустки.
З початком 2016 навчального року набрали
чинності нові форми документів з підготовки
кадрів у вищих навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах»
від 5 липня 2016 р. № 782. Тому для надання
навчальної відпустки слід надати роботодавцю
довідку-виклик на сесію (форма № Н-4.01, що
затверджена цим наказом).
Як передбачено статтею 202 КЗпП, працівникам, які навчаються в навчальних закладах
без відриву від виробництва, роботодавець має
створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Тому заборонити працівнику
отримати навчальну відпустку він не має жодного
права. Для її оформлення працівник має надати
роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію та заяву з проханням про надання
навчальної відпустки на термін, визначений у довідці-виклику. Вимога щодо надання будь-яких
довідок стосовно академзаборгованості працівника-студента є безпідставною, адже визначення
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успішності студента є привілеєм навчального закладу, який і викликає його на навчання згаданою
довідкою.
Статтею 217 КЗпП на час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням за працівниками
за основним місцем роботи передбачено збереження середньої зарплати. Крім цього, частиною третьою статті 115 КЗпП і частиною
першою статті 21 Закону про відпустки визначено, що заробітна плата працівникам за час
відпустки виплачується не пізніше ніж за три
дні до її початку. Уточнень щодо видів відпусток зазначеними статтями законів не передбачено, тому навчальна відпустка не відрізняється
від інших. Таким чином, зарплата за час такої
відпустки має виплачуватися в той же термін.
Вона нараховується на підставі наказу керівника підприємства про надання навчальної відпустки.
Зазначимо, що після завершення сесії працівник може надати на вимогу підприємства
відривну частину довідки-виклику навчального
закладу, але вона не є обов’язковим документом
для повернення. Тому як вимога щодо її надання
для підтвердження відсутності за працівникомстудентом академзаборгованості, так і оплата
навчальної відпустки лише після надання відривної частини довідки-виклику, є неправомірними,
адже відпустка надається на підставі довідкивиклику, а не її відривної частини.
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КАЛЕНДАР

Робочий час у квітні та травні 2017 року*
Професійні свята у квітні та
травні 2017 року

КВІТЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Робочих днів — 19; вихідних — 10, святкових і неробочих днів — 1 (16 квітня — Великдень). Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП якщо святковий
або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Отже, вихідний день
з неділі, 16 квітня, переноситься на понеділок, 17 квітня. Норма тривалості
робочого часу — 152 год.

ТРАВЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Робочих днів — 20; вихідних — 8; святкових і неробочих днів — 3 (1, 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня — День Перемоги),
скорочений робочий день — 8 травня. Норма тривалості робочого часу —
159 години.

02.04 День геолога
07.04 Всесвітній день здоров’я
(традиц.)
12.04 День працівників
ракетно-космічної галузі
України
15.04 День довкілля
17.04 День пожежної охорони
18.04 День пам’яток історії та
культури
26.04 Міжнародний день
секретаря (традиц.)
28.04 День охорони праці
03.05 Всесвітній день свободи
преси (традиц.)
08.05 День пам’яті та
примирення
12.05 Всесвітній день медичних
сестер (традиц.)
14.05 День матері
17.05 Всесвітній день
електрозв’язку (традиц.)
17.05 Всесвітній день
інформаційного
суспільства (традиц.)
18.05 Міжнародний день музеїв
(традиц.)
20.05 День банківських
працівників
20.05 День науки
21.05 Міжнародний день
космосу (традиц.)
27.05 День працівників
видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження
28.05 День прикордонника
28.05 День хіміка
29.05 Міжнародний день
миротворців

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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86 Трудові книжки: практикум
92 Робочий час
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Діловодство

Олена Замкова,

консультант з архівної справи та
документознавства,
канд. іст. наук, старш. наук. співробітник

Вимоги до оформлення
штатного розпису

Ш

татний розпис — це організаційний
документ, у якому визначається
перелік посад (професій), кількість
штатних одиниць, розмір посадових
окладів, надбавок і доплат за умови, що останні передбачені системою оплати праці й мають
постійний характер (наприклад, за ранг державного службовця, науковий ступінь, вчене звання,
вислугу років, роботу в нічний час тощо).
Відповідно до пункту 3 статті 64 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р.
№ 436-IV юридичні особи мають право самостійно визначати свій штатний розпис.

Загальні вимоги до розроблення
штатного розпису
Штатний розпис розробляють на підставі затвердженої структури та штатної чисельності
юридичної особи, положення про оплату праці
та з урахуванням вимог законодавчих та інших
нормативно-правових актів. Найменування посад (професій) у штатному розписі мають відповідати чинному Національному класифікатору України «Класифікатор професій» (далі —
КП).
Проект штатного розпису за дорученням
керівника юридичної особи, як правило, готує відділ організації праці та заробітної плати.
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Якщо такого відділу в структурі юридичної особи немає, розроблення цього документа може
покладатися на кадрову або фінансову службу
юридичної особи або на певного працівника в
порядку, передбаченому локальними нормативними документами юридичної особи.
Затверджує штатний розпис керівник юридичної особи на поточний рік. Крім того, він
може бути затверджений відповідним розпорядчим документом — наказом (розпорядженням) керівника юридичної особи, без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. За
потреби штатний розпис може бути погоджений з керівництвом юридичної особи вищого
рівня.

Увага!
Штатний розпис складають для юридичної
особи в цілому. Чинним законодавством не
передбачено розроблення штатних розписів
для структурних підрозділів, зокрема для
відокремлених філій, представництв, відділень тощо, які не мають статусу юридичної
особи та здійснюють свою діяльність від
імені юридичної особи — резидента.
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На підставі чинного в поточному році штатного розпису керівник юридичної особи прий
має рішення про:
 прийняття працівників (робітників) на роботу;
 переведення/переміщення працівників
(робітників) на іншу роботу/посаду;
 встановлення посадового окладу працівникам (робітникам) згідно з посадою/професією, а також визначення надбавок і доплат,
що мають постійний характер, із дотриманням
норм законодавства.
Штатний розпис оформлюють на загальному бланку юридичної особи або на стандартних аркушах паперу формату А4 переважно з
кутовим розташуванням постійних реквізитів
за встановленою уніфікованою формою (додаток 1) *.
У разі необхідності до штатного розпису вносять зміни на підставі наказу (розпорядження)
з основної діяльності юридичної особи. Зміни
переважно вносять у разі:
 створення нових, ліквідації, реорганізації
чи перейменування наявних структурних підрозділів юридичної особи;
 уведення нових або перейменування наявних посад/професій;
 виведення, виходячи з виробничих пот
реб, певної кількості штатних одиниць;
 істотних змін раніше визначених умов
оплати праці, спричинених змінами в організації
виробництва та/чи праці;
 виявлення під час перевірки невідповідності найменування посади в трудовій книжці
КП, у зв’язку з набранням чинності нового КП
або внесенням змін до чинного КП, а також унаслідок неправильного застосування КП під час
визначення найменувань посад.
* Уніфіковану форму, наведену в додатку, оформлено на
підставі Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленого на засіданні Нормативнометодичної комісії Державної архівної служби України (протокол від 22 грудня 2015 р. № 7).
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Кількість і періодичність внесення змін до
штатного розпису протягом року не обмежу
ються.

Увага!
Неприпустимо об’єднувати найменування різних посад в одну, як-от: архіваріус-бібліотекар, бухгалтер-касир, секретар-референт,
водій-кур’єр. Проте все ж таки існує багато
посад/професій, найменування яких складаються з двох слів, поєднаних знаком «дефіс»,
наприклад: візажист-стиліст, виховательметодист, водій-інструктор, технік-конструктор. Тож необхідно бути уважними під час
добору таких найменувань.

Склад реквізитів штатного розпису
Штатний розпис максимально може мати такі
реквізити:
 найменування юридичної особи вищого рівня (тільки для підвідомчих юридичних
осіб);
 найменування юридичної особи;
 код форми документа за Державним класифікатором управлінської документації (далі —
ДКУД);
 назва виду документа (ШТАТНИЙ РОЗПИС);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складення документа (назва населеного пункту, в якому зареєстровано юридичну особу);
 гриф затвердження документа;
 відбиток печатки юридичної особи з ідентифікаційним номером за Єдиним держав
ним реєстром підприємств і організацій України (далі — ЄДРПОУ);
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 підпис;
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Додаток 1
Уніфікована форма штатного розпису
Код ДКУД 020107
________________________________
________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________

ШТАТНИЙ РОЗПИС

(найменування посади керівника

_____________ № ___________

___________________________________
юридичної особи)

___________________________

_________________ __________________

(місце складення)

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» _______________________ 20___ р.
М. П.

№ з/п

Найменування
структурного
підрозділу

Найменування посади
(професії)

Код за
Класифікатором
професій

Кількість штатних
одиниць

Посадовий оклад
(тарифна ставка), грн

Надбавки, доплати,
грн

Місячний фонд
заробітної плати, грн

на ________________ рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом
___________________________
(найменування посади особи,
відповідальної за підготовку
штатного розпису)

_________________
(особистий підпис)

_____________________
(ініціал(и), прізвище)

Візи
Гриф погодження (за потреби)
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 візи;
 гриф погодження.

Особливості оформлення реквізитів
штатного розпису
Під час оформлення штатного розпису слід мати
на увазі, що:
 найменування юридичної особи вищого
рівня (за наявності) зазначають скорочено. Якщо
офіційного скорочення цього найменування не
існує, його зазначають повністю;
 найменування юридичної особи — автора документа, має відповідати повному найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) про
юридичну особу;
 датою документа є дата затвердження
штатного розпису;
 у заголовку до тексту зазначають рік, в
якому штатний розпис є чинним, наприклад: «на
2016 рік»;
 текст штатного розпису оформлюється у
вигляді таблиці й містить такі графи:
графа 1 — «№ з/п»;
графа 2 — «Найменування структурного підрозділу»;
графа 3 — «Найменування посади/професії»;
графа 4 — «Код за Класифікатором професій»;
графа 5 — «Кількість штатних одиниць»;
графа 6 — «Посадовий оклад (тарифна ставка), грн»;
графа 7 — «Надбавки, доплати, грн»;
графа 8 — «Місячний фонд заробітної плати,
грн»;
 підпис у документі проставляє посадова
особа, відповідальна за його підготовку;
 візує структуру та штатну чисельність керівник відділу організації праці та заробітної плати, а якщо такого відділу в структурі юридичної
особи не передбачено, то керівник фінансової
служби (найчастіше головний бухгалтер);
 у разі погодження структури та штатної чисельності з юридичною особою вищого
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рівня обов’язково оформлюють гриф погод
ження;
 особисті підписи посадових осіб у грифі
затвердження та грифі погодження скріплюють
печатками з ідентифікаційним номером відповідних юридичних осіб за ЄДРПОУ (за наявності
печаток).
Зразок оформленого належним чином штатного розпису наведено в додатку 2.

Особливості оформлення тексту
штатного розпису
Як вже зазначалося вище, текст штатного розпису оформлюють у вигляді таблиці, що зазвичай містить вісім обов’язкових граф.
У графі 1 «№ з/п» проставляють порядковий номер структурного підрозділу, який має
відповідати порядковому номеру, зазначеному
в іншому важливому організаційному документі — структурі та штатній чисельності*.
У графі 2 «Найменування структурного
підрозділу» зазначають найменування також
відповідно до структури та штатної чисельності. До того ж саме це найменування має бути
зафіксовано в положенні про структурний підрозділ.
У графі 3 «Найменування посади/професії»
зазначають повне найменування посади (професії) працівника (робітника) із зазначенням за наявності кваліфікаційної категорії, класу, розряду,
наприклад: «Практичний психолог I категорії»,
«Водолаз 1-го класу III групи спеціалізації робіт»,
«Маляр будівельний 2-го розряду». Найменування має відповідати чинному КП. При цьому не допускається застосування найменувань, утворених
шляхом об’єднання кількох посад, наприклад:
«Секретар-референт», «Бухгалтер-касир».
У графі 4 «Код за Класифікатором професій»
проставляють відповідний код за КП з метою запобігання помилкам під час оформлення кадро* Див. журнал «Кадровик України» № 3/2017, с. 82.
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Додаток 2
Зразок штатного розпису
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОРИЗОНТ»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор

ШТАТНИЙ РОЗПИС

(найменування посади керівника

28.12.2016__ № _245_____

ТОВ «Горизонт»
юридичної особи)

м. Одеса________

Онищенко

(місце складення)

(ініціал(и), прізвище)

3

4
Головний офіс
1 Адміністрація Генеральний директор
1210.1
Директор виконавчий
1210.1
Директор комерційний
1233
Директор з виробництва
1222.1
Директор з управління персона1232
лом
Директор з матеріально-технічно- 1226.1
го постачання
Секретар керівника товариства
4115
Адміністратор системи
2131.2
Разом
2 Відділ діНачальник відділу діловодства і
1229.1
ловодства і контролю
контролю
Діловод
4144
Архіваріус
4141
Кур’єр
9151
Разом

Місячний фонд
заробітної плати,
грн

2

Надбавки, доплати, грн

1

Посадовий оклад
(тарифна ставка),
грн

Найменування посади (професії)

Кількість штатних
одиниць

№ з/п

Найменування структурного підрозділу

Код за Класифікатором професій

«28» грудня 2016 року
М. П.

на _____2017_____ рік
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П. В. Онищенко

(особистий підпис)

5

6

7

8

1
1
1
1
1

16500
14500
12000
12000
10000

1650
1450
1200
1200
1000

18150
15950
13200
13200
11000

1

8000

800

8800

2
1
9
1

3500
6100
86100
5000

700
—
8700
500

8400
6100
94800
5500

2
0,5
1
4,5

4200
4000
3500
20900

—
—
350
850

8400
2000
3850
19750
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Продовження додатка 2
1
2
3 Відділ безпеки

Разом
4 Правовий
відділ

3
Начальник відділу безпеки
Професіонал з охоронної діяльності та безпеки
Професіонал з організації інформаційної безпеки
Охоронник
Черговий пульта керування
Черговий бюро перепусток

4
1229.1
2423

5
1
1

6
10000
8200

7
1000
—

8
11000
8200

2149.2

1

8000

—

8000

5169
4133
5169

Начальник відділу
Юрисконсульт

1229.7
2429

2
2
2
9
1
2
3
1
1
1

3500
3200
3200
46000
8100
6500
21100
9000
7300
5200

350
—
—
1700
810
—
810
900
730
—

7700
6400
6400
47700
8910
13000
21910
9900
8030
5200

1231

1
1
5
1

4500
3200
29200
8100

—
—
1630
810

4500
3200
30830
8910

2441.2
2441.2

1
1

6500
6500

—
—

6500
6500

1222.2
2149.2
2149.2
2149.2
3119
3119
3119

3
1
1
2
1
2
1
0,5
8,5

21100
8100
6500
5200
5000
4200
4000
3200
45600

810
810
—
—
—
—
—
—
810

21910
8910
6500
10400
5000
8400
4000
1600
44810

Разом
5 Відділ бухГоловний бухгалтер
галтерського Заступник головного бухгалтера
обліку та
Бухгалтер І категорії (з дипломом
звітності
спеціаліста)
Бухгалтер ІІ категорії
Касир
Разом
6 ПлановоНачальник планово-економічного
економічний відділу
відділ
Економіст з планування
Економіст з договірних та претензійних робіт
Разом
7 Виробничий Начальник виробничого відділу
відділ
Провідний інженер
Інженер І категорії
Інженер ІІ категорії
Технік І категорії
Технік ІІ категорії
Старший лаборант (галузі техніки)
Разом

№ 4 (123) квітень 2017

1231
1231
2411.2
3433
4211
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Закінчення додатка 2
3
4
1
2
8 Відділ кадрів Начальник відділу кадрів
1232
Інженер з охорони праці
2149.2
Старший інспектор з кадрів
3423
Інспектор з кадрів
3423
Разом
9 Автотранс
Начальник автотранспортного
1229.1
відділу
портний
відділ
Начальник гаража
1226.2
Водій автотранспортних засобів
8322
Водій навантажувача
8334
Механік гаража
3115
Разом
10 ГосподарЗавідувач господарства
1239
ський відділ Прибиральник службових
9132
приміщень
Двірник
9162
Разом
Разом по головному офісу
Очаківська філія
... ...
...
...
Разом по товариству

Начальник відділу кадрів		

5
1
1
1
1
4
1

6
8100
4200
4200
4000
20500
8100

7
810
—
—
—
810
810

8
8910
4200
4200
4000
21310
8910

1
8
1
1
12
1
1

6500
4000
5200
4000
55800
6500
3200

—
—
—
—
810
—
—

6500
32000
5200
4000
56610
6500
3200

1
3
61

3200
12900
359200

—
3200
—
12900
16930 372530

...
120

...
656000

...
...
22500 678500

Пасічник				

Л. Я. Пасічник

Головний бухгалтер
Шумейко С. І. Шумейко
26.12.2016
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вих документів, зокрема наказу про прийняття на
роботу (призначення на посаду), особової картки
працівника тощо.
У графі 5 «Кількість штатних одиниць» зазначають певну кількість працівників (робітників) напроти кожної посади (професії). Крім того,
кількість працівників (робітників) підраховується
по кожному структурному підрозділу (за умови структурного поділу) та разом по юридичній
особі. Для визначення потрібної чисельності працівників застосовують нормативи чисельності,
розроблені для певної галузі чи сфери діяльності
й затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України. Наприклад:
 завідувач відділу ... 1;
 провідний науковий співробітник ... 1;
 старший науковий співробітник ... 3;
 науковий співробітник ... 2.
У графі 6 «Посадовий оклад (тарифна ставка), грн» прописують щомісячний розмір заробітної плати працівника (робітника), встановлений
залежно від займаної посади, особливостей виробництва, умов праці, обсягу та складності роботи, рівня відповідальності, кваліфікації (присвоєного працівнику/робітнику тарифного розряду).
Стосовно оплати праці керівників, спеціалістів і
службовців, а також іншого управлінського персоналу переважним чином застосовують термін
«посадовий оклад». Для робітників посадові оклади як форма оплати праці застосовуються лише
в тих випадках, коли робітники протягом робочого часу виконують не лише фізичну роботу, а й
функції службовців або спеціалістів. За цією формою оплачується, наприклад, праця роздавальників інструменту, комірників, ліфтерів вантажних
ліфтів, водіїв автокарів тощо.
Розмір заробітної плати за посадовими окладами та тарифними ставками регулюється затвердженою урядом єдиною тарифною сіткою,
відповідними схемами тарифних розрядів, посад
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(професій) робітників різних галузей економіки
або ставками погодинної оплати праці, затвердженими постановою КМУ «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298.
У схемах тарифних розрядів, як правило, щодо
кожної посади (професії) передбачається діапазон розрядів. Це дає змогу в межах однієї посади
(професії) визначити як мінімальний, так і максимальний розмір окладу.
У графі 7 «Надбавки, доплати, грн» зазначають відповідні надбавки та/чи доплати, якщо вони
мають постійний характер.
Види та розміри надбавок і доплат до посадових окладів (тарифних ставок) регулюються відповідними нормативно-правовими актами, що
стосуються оплати праці працівників (робітників)
відповідних галузей економіки та сфер діяльності.
Конкретні види та розміри надбавок і доплат
встановлюються юридичною особою й фіксуються в колективному договорі з урахуванням
положень галузевих, регіональних угод. Згідно зі
статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липняя 1993 р. № 3356-XII не
допускається зниження розміру надбавок, доплат,
встановленого угодою вищого рівня, а за наявності в юридичної особи фінансових можливостей у
колективному договорі можуть бути передбачені
додаткові порівняно з чинним законодавством й
угодами гарантії та соціально-побутові пільги.
У графі 8 «Місячний фонд заробітної плати, грн» проставляють суму, визначену шляхом
об’єднання сум, зазначених у графах 6 і 7 з урахуванням кількості штатних одиниць, визначених у
графі 5 за відповідною посадою (професією).
Сумарний показник цієї графи по юридичній
особі в цілому зазначають у самому нижньому
рядку таблиці навпроти слова «Разом». 
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Відмінності між стажуванням та випробуванням
Подія четверта.

Надто квапився
Надія Олексіївна — новий керівник кадрової
служби підприємства, жваво тупотіла шпильками по фірмовій наливній підлозі коридору
виробничої дільниці № 7. Майже через кожен
крок вона то ковзалась, то шаркала металевим
кінчиком новеньких туфельок, наче намагалась
видряпати на бітумній поверхні напис «тут бігла
Надя».
Без сумніву, минулого року майстри доклали зусиль, робивши ремонт, проте нова підлога
була пристосована до робочого взуття, а не для
підборів. Тому з кожним кроком (якщо це можна було назвати кроками) тліючий вогник непорозуміння Надії Олексіївни стосовно «кадрового
свавілля» начальника виробничої дільниці № 7
Андрія Івановича перетворювався на потужне
полум’я. І коли вона різким рухом відкривала
двері його кабінету, полум’я вже звивалося зловісними язиками…
— А де ж А-а-а-ндрій Іванович? — розчаровано
запитала вона технолога дільниці, який щось перебирав у ділових паперах на величезному столі
начальника, який був завалений усілякою документацією.
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— Та де-де? Повів молодняк до «технарів»!
А мені он наказав знайти якісь інструкції, якісь
номенклатури! Де я в біса їх у цьому паперовому
армагедоні знайду?! У мене що своєї роботи
немає?! — незадоволено бурмотів у відповідь технолог… І Надія Олексіївна зрозуміла, що ловити
тут нічого.
Її бажання наздогнати та повчити Андрія Івановича, силует якого танув у коридорі, не робити
дурниць з кадровими паперами в мить перетворилось на пустельний міраж, який розтанув за барханами Сахари.
Коли Надія Олексіївна згадала, де знаходяться
«технарі», зрозуміла, що штурму ще двох коридорів не витримає, тому її бурхливі емоції цілковито
впали до стадії розчарування й безсилля.
— Ну добре, Андрію Івановичу! — склавши вуста зморщеним бантиком процідила Надія Олексіївна в порожнечу коридору. — Якщо гора не йде
до Магомета, то ви прийдете до мене самі. Бо ви і
не Магомет, і не гора, а лише начальник виробничої дільниці...
Весняне сонце жваво гралося зайчиками у величезному вікні кабінету директора підприємства.
Від теплих променів на підвіконні почали оживати
й прокидатися квіти, деякі навіть почали цвісти. Разом з ними із слухавкою біля вуха розквітав і Альберт Едуардович.
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ію Івановичу! —
— Ну добре, Андр
иком
зморщеним бант
склавши вуста
Олексіївна
процідила Надія

— Романе Олександровичу*, дорогий мій! Та з таким збутом, який ти
нам забезпечуєш, ми квартал «закриємо» ще
до двадцятих чисел останнього місяця! — сяяв
директор. Від здорового емоційного підйому він
навіть почав снувати у просторі кабінету, ледь
не підстрибуючи, підкидаючи на кожному кроці свою кругленьку фігуру. — Так-так! Не те що
перевиконаємо, а пере-перевиконаємо!.. І от що
я тобі скажу, милий мій — ми ці показники закладемо в річні розрахунки, на базі них перепишемо модель деяких і виробничих, і бізнес-процесів… І знаєш, що отримаємо!? Ні, ти навіть не
здогадуєшся! Ти навіть і не мрієш про це! А я вже
не те що мрію — я вже все прикинув і в чернетці
порахував! Та-а-к! Тому чекаю тебе наступного
тижня, чекаю з нетерпінням… Ну й, звісно, з гарним обідом!
Задоволений собою й розмовою Альберт Едуардович всівся у крісло й наче мале дитя почав
крутити головою то в один, то в другий бік, ніби
вперше розглядаючи предмети інтер’єру. А в його
* Роман Олександрович очолював компанію, яка була давнім
торговельним партнером підприємства.
** Ситуаційна комедія.
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думках так і дзвеніло: «Чекаю, чекаю наступного
тижня… Ох як чекаю…».
Як раптом від несподіваного наполегливого
стуку в двері директор аж здригнувся. Він ще не
встиг хоч якось відреагувати, як до кабінету вже
увійшла Надія Олексіївна. Її Альберт Едуардович
не чекав…
Багаторічний досвід, інтуїція та вигляд кадровика йому підказували, що на добру звістку сподіватися зась. Він із сумом подумав: «Ну чому... Чому
саме зараз!.. Якими мусонами західної півкулі її
принесло до мене цієї миті?».
Обличчя Альберта Едуардовича перетворилося на діловито-філософське (в такі моменти воно
нагадувало вираз бронзового Сократа. Схожість
була такою, що можна було подумати, що директор стиха й наодинці тренувався позувати, копіюючи улюбленого філософа).
— Я вас дуже уважно слухаю, Надіє Олексіївно, — повільно, підкреслюючи кожне слово заговорив директор.
А далі події розгортались наче в детективному
сіткомі**.
— Ви розумієте, Альберте Едуардовичу, бажаючи допомогти студентам пройти стажування,
Андрій Іванович фактично прийняв цих

Якими мусон
ами західної
принесло її до
півкулі
мене ці ї мит
і?
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десятьох студентів на роботу! А стажування і випробувальний строк — це ж зовсім різні речі! Це
ж просто нісенітниця! Ви уявляєте, що це означає?
Це означає, — емоційно й упевнено (адже підлога
була застелена килимом) рухаючись наче перед
аудиторією в двісті осіб віщала Надія Олексіївна. —
Це означає, що фактично ми на десять одиниць чи
посад маємо розширити штатний розпис! Прий
нявши цих людей, ми повинні повідомити про це
й податкову… А ви ж знаєте, що це заднім числом
не робиться! Та й взагалі це так не робиться… Якби
все було зроблено правильно, то в цьому б не було
навіть теоретичної необхідності. Адже коли ми беремо людину на стажування, у штат її приймати не
потрібно.
— Окрім цього, ще й штраф можемо отримати
добрячий, якщо таке безглуздя вчинимо, — підхопила думку Надії Олексіївни Любов Григорівна — вже головний бухгалтер підприємства, яка
отримала підвищення кілька тижнів тому у зв’язку
з переведенням колишнього головного бухгалтера підприємства на іншу роботу. Її керівник кад
рової служби викликала на допомогу заздалегідь. — Фактично, з того, що міститься в заявах,
які «люб’язно» нам підготував Андрій Іванович, ми
маємо десять осіб, яких ми ще день тому, оскільки
приніс він заяви із запізненням, прийняли на роботу з випробувальним строком, начебто у штаті в
нас вже є ці десять місць.
— От же ж накоїв! — бурмотів зніяковіло Альберт Едуардович. — А всього лише потрібно було
спитати, як правильно один папірець написати!
Один! Ох же ж ці мені колишні комсомольці-доб
ровольці! Де та завзятість у них сидить? В якому
місці, а!? У нас вже XXI століття! Епоха новацій, —
тут у директорові почав прокидатися Наполеон, —
епоха технологій і чітких розрахунків!..
— До речі, щодо розрахунків, — обірвала епохальні думки Альберта Едуардовича Любов Григорівна. — Навіть якщо владнати щось з тими заявами, студенти, хоч і не зовсім обізнані з кадровими справами, але хтось та й може зрозуміти, що
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випробувальний строк — це практично робота, за
яку слід платити. Навіть за один день. З чого ми будемо платити? Із зарплати Андрія Івановича?!..
І наче за велінням цієї ж миті до кабінету увійшов почервонілий і розгублений Андрій Іванович.
Не встиг він вимовити й слова, як Альберт Едуардович, чи то не з добрим гумором, чи то щоб трохи
вколоти горе-начальника, сказав:
— Андрію Івановичу, ось Надія Олексіївна
каже, що ти студентів на роботу прийняв. І вони
день фактично пропрацювали. А хто на це розраховував? В якому бюджеті є розрахунки? Любов
Григорівна каже, що із твоєї зарплати треба буде
платити.
Андрій Іванович від ще більшої розгубленості
зміг у відповідь лише якось неприродно всміхнутися, ніби спробував ненависні тещині пиріжки з
горохом і намагався зобразити на обличчі смакове
задоволення.
— До речі, Андрію Івановичу, дорогенький, а ну
нагадай, яка в тебе зарплата?
Після цього запитання Андрій Іванович зрозумів, що тещині пиріжки, які йому знову доведеться
куштувати на Великдень, не найгірше, що може
чекати його в найближчому майбутньому…

У цю ж са
му мить
увійшов ро
до кабінет
згублений А
у
ндрій Івано
вич …
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Правовий коментар
Насамперед слід уточнити, що поняття «стажування» та «прийняття
на роботу з випробувальним строком», через які виникла плутанина в
ситуації, описуваній в романі, містять
суттєві відмінності. І перша з них
полягає в тому, що ці дві процедури
оформлюються по-різному.
Стажування не передбачає укладення трудового договору, в той час як
випробування встановлюється тільки
під час прийняття на роботу, а отже,
прийняття працівника на роботу є
обов’язковим. Але спільною рисою цих
процедур є видання наказу. У разі стажування — це наказ про проходження стажування, а в разі випробування — наказ про прийняття на роботу.
Остання норма обумовлена частиною
третьою статті 24 КЗпП та статтею 2 КЗпП, у яких йдеться, що право на працю працівника реалізується
через укладення трудового договору
про роботу на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство)
або з фізичною особою та про те, що
працівник не може бути допущений до
роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення до
Державної фіскальної служби України
(далі — ДФСУ).
Стажування передбачене виключно для студентів вищих навчальних
закладів у вільний від навчання час без
прийняття особи на роботу. У цьому
разі трудові відносини неможливі,
а отже, на стажиста не поширюються пільги, передбачені трудовим
законодавством. Для проходження
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но обирають підприємства, на яких
вони бажають стажуватися, про що
й укладається індивідуальний договір
між студентом і підприємством про
проходження стажування*, метою
якого є набуття досвіду фізичною
особою з виконання професійних зав
дань та обов’язків, удосконалення
професійних знань, умінь та навичок,
вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових
компетенцій (ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» від
5 липня 2012 р. № 5067-VI). Зрозумілим є той факт, що проходження
стажування на підприємстві роботодавець має зафіксувати, а отже,
видати наказ.
Особа може проходити стажування на підприємствах незалежно від
форми власності, виду діяльності та
господарювання відповідно до професії
(спеціальності), за якою здобувається
освіта, на умовах, визначених договором про стажування, типова форма
та порядок укладення якого затверджено постановою КМУ від 16 січня
2013 р. № 20 (далі — Порядок № 20).
Під час укладення договору про
стажування відповідно до пункту 8
Порядку № 20 студент вищого навчального закладу має подати певний
перелік документів, а саме:
l заяву, типову форму якої наведено в додатку до Порядку № 20;
l копію паспорта;
l копію документа про освіту (за
наявності);
l копію реєстраційного номера
облікової картки платника податків
(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків

* Зразок оформлення договору
про стажування
див. у журналі
«Кадровик
України»
№ 9/2013, с. 82.
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* Зразок запису
до трудової
книжки про проходження стажування див. у
журналі
«Кадровик
України»
№ 4/2014, с. 102.
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та повідомили відповідний орган державної податкової служби й мають
відмітку в паспорті.
Договір оформляється у двох примірниках, один з яких зберігається на
підприємстві, другий — у стажиста.
Зміни до договору про стажування
можуть вноситися, але тільки за
згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід’ємною
частиною договору про стажування.
У разі порушення умов договору на
вимогу однієї зі сторін договір може
бути розірвано.
Строк проходження стажування визначається договором, проте
не може перевищувати шести місяців. Питання щодо встановлення
мінімального строку стажування
законом не регламентується, однак
визначається виходячи із часу, необхідного для виконання індивідуальної
програми, та зазначається в договорі
про стажування.
Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника підприємства,
який має стаж роботи за відповідною
професією (спеціальністю) не менш
як три роки, та може оплачуватися
підприємством за рахунок коштів,
передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кад
рів, додатково на строк стажування
щомісяця в розмірах не менше 5 %
суми основної заробітної плати, яку
вони отримують за основним місцем
роботи.
Другою важливою відмінністю
понять, що розглядаються, є порядок оплати за виконану роботу.
У разі встановлення випробування
під час прийняття особи на роботу
їй виплачується заробітна плата,

а в разі проходження стажування за умови виконання стажистом
професійних робіт відповідно до наданих завдань йому виплачується
так звана «заробітна плата» згідно
з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками,
ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок
(пп. 7 п. 7 Типової форми договору
про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних
навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженої постановою КМУ
від 16 січня 2013 р. № 20). У цьому
контексті термін «заробітна плата» не розглядається в розрізі винагороди, яку за трудовим договором
роботодавець виплачує працівнику за виконану ним роботу (ст. 94
КЗпП та ст. 1 Закону України «Про
оплату праці» від 24 березня 1995 р.
№ 108/95-ВР), оскільки стажист не
перебуває в трудових відносинах з
підприємством, на якому проходить
стажування. Усі ці умови мають
бути визначені як у договорі про
стажування, так і в наказі про його
проходження.
Зауважимо, що на сьогодні запис
про проходження стажування вноситься до трудової книжки. Згідно з
внесеними змінами до Інструкції про
порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої наказом
Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту
населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 (далі — Інструкція № 58) це відбувається відповідно до пункту 2.17
цієї Інструкції*.
Зауважимо, що запис про проходження стажування свідчить про
певний досвід роботи особи за фахом,
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проте не вказує на те, що з особою
укладені трудові відносини, як у разі
встановлення випробувального строку, що визначено статтями 26–28
КЗпП. Зміни, що були внесені до цих
статей минулого року, стосувалися випробування під час прийняття
на роботу та осіб, яким може бути
встановлено випробування, строку
випробування та порядку звільнення
працівника, який його не витримав,
але не мали жодного стосунку до стажування. Як і раніше, ці дві норми є
різними.
Випробування може встановлюватися лише під час прийняття працівника на роботу, що обумовлюється в наказі про прийняття працівника
на роботу. Водночас зауважимо, що
особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на
трудову діяльність у позанавчальний
час (ст. 62 Закону України «Про вищу
освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556VII), а також роботу за трудовим
договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, що не є сумісництвом й оплачується на загальних
підставах, тобто в повному обсязі
за відпрацьований за обійманою посадою час.
Нагадаємо, що в разі прийняття
працівника на роботу до її початку роботодавець повинен подати повідом
лення до ДФСУ. У разі його неподання
чи несвоєчасного подання до роботодавця будуть застосовані санкції як
за інші порушення законодавства про
працю в розмірі мінімальної заробітної
плати відповідно до статті 265 КЗпП.
Згідно зі статтею 8 Закону України
«Про Державний бюджет України на
2017 рік» від 21 грудня 2016 р. № 1801VIII розмір мінімальної заробітної
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плати з 1 січня 2017 р. становить
3200 грн, а отже, такого ж розміру
буде й штраф.
У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), тобто
без видання наказу про прийняття на
роботу (ст. 265 КЗпП) на юридичних
та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, може
бути накладений штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент
виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Тобто в цьому разі розмір штрафу сягатиме 96 000 грн.
Зауважимо, що відповідно до змін
перелік категорій працівників, яким
випробування під час прийняття на
роботу не встановлюється, було доповнено*. Окрім цього, зміни стосувалися днів, які не зараховуються до
строку випробування, якщо працівник
фактично не працював незалежно
від обставин. Отже, випробувальний
строк може бути продовжено на цю
тривалість днів незалежно від причин його відсутності. Відтепер за результатами випробування працівника
потрібно попереджати про звільнення
письмово за три дні, а звільнення у
зв’язку з невідповідністю займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування відбувається за пунктом 11
статті 40 КЗпП, а не за статтею
28 КЗпП.
Слід також наголосити, що під
час прийняття на роботу з випробувальним строком до трудової книжки
вноситься лише запис про посаду, на
яку прийнято працівника. Умова щодо
встановлення випробувального стро-

* Детальніше
про це читайте
в журналі
«Кадровик
України»
№ 8/2016, с. 28.

75

кадровий роман

ку відображається тільки в наказі. Під
час звільнення працівника до трудової
книжки вноситься запис: «Звільнено
у зв’язку із встановленням невідповідності займаній посаді протягом
строку випробування, п. 11 ст. 40
КЗпП України», що свідчить про те,
що працівник був прийнятий на роботу з випробувальним строком. Якщо
ж працівник успішно пройшов випробування, до трудової книжки не пот
рібно вносити додаткових записів —

достатньо вже внесеного запису про
прийняття працівника на роботу із
зазначенням посади.
Зважаючи на вищевикладене ще
раз наголосимо, що дві на перший пог
ляд схожі процедури на практиці є зов
сім різними. І головною відмінністю
між ними є те, що стажування особи
проходять без працевлаштування на
підприємство, а випробування встановлюється лише за умови прийняття їх на роботу.

P. S.
Альберт Едуардович поволі перебирав папери на столі — в одних щось помічав, інші просто переглядав та відкладав в окрему папку. Настрій у директора був хороший, тому нудну бюрократичну роботу він супроводжував веселим
мугиканням якогось мотиву. Певна річ, що сторонньому вгадати мотив пісні у
директорському виконанні було неможливо, але Альберта Едуардовича це не
бентежило — головне, що він сам знав, про що співає.
Не бентежила його й звістка, яку вчора принесла заступник з юридичних питань (хоча сама юристка своїм зовнішнім виглядом інколи змушувала директора
хвилюватися) — цього року підприємство увійшло до списку таких, що мають
пройти перевірку…
Однак подібні речі для керівника підприємства не були новиною. Він поставився до цього, як до звичайної поточної справи, та доручив керівнику кадрової
служби, Надії Олексіївні, почати переглядати та готувати необхідну документацію…
— І що так швидко? — здивовано запитав Альберт Едуардович кадровичку,
яка немов з-під землі з’явилась на порозі його кабінету. — Все перевірили?
— Та якби ж то! — трохи роздратовано відповіла Надія Олексіївна. — Переглянула лише документи виробничих дільниць № 4, 5 і 7. І вже виявила, що на
трьох працівників, які звільнилися трохи більше року тому, немає особових карток форми № П-2. А вони на підприємстві повинні зберігатися 75 років!
— І як же ж тепер бути? — розгублено запитав директор.
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Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С
Цією статтею ми розпочинаємо цикл публікацій, присвячений роботі в
програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата та управління персоналом». Оскільки програми сімейства 1С періодично змінюються та оновлюються, у статті використовуватиметься конфігурація в редакції 2.1 (реліз
2.1.45.3, випущений 26 січня 2017 р.). Для порівняння розглядатимуться
також конфігурації «1С:Управління торговельним підприємством» та
«1С:Управління виробничим підприємством»

П

рограми сімейства 1С є одними з найпоширеніших у нашій країні. Існують
різні конфігурації (тобто прикладні рішення) цієї програми, призначені для
ведення обліку більш спеціалізованих процесів на підприємствах. Наприклад, кадровий
облік (і тісно пов’язаний з ним облік заробітної плати) є майже в усіх типових рішеннях
(«1С:Бухгалтерія для України», «1С:Управління
торговельним підприємством», «1С:Управління
виробничим підприємством»), але найбільш
спеціалізована конфігурація для ведення кадрового обліку та обліку зарплати — це конфігурація «1С:Зарплата та управління персоналом» (далі — ЗУП).
Однак це не означає, що підприємство має
використовувати лише одну конфігурацію —
воно може користуватися одночасно кількома
конфігураціями та налагодити між ними обмін даними. Можливість такого обміну інформацією може як включатися до стандартного
комплекту, так і здійснюватися розробниками

№ 4 (123) квітень 2017

(програмістами) відповідно до побажань користувачів.
Наприклад, у стандартному рішенні є обмін
даними з конфігурацією «1С:Бухгалтерія для
України», а саме можливість вивантажити дані із
ЗУП у бухгалтерію. ЗУП дає змогу вести облік за
такими напрямами:
 кадровий облік;
 розрахунок заробітної плати;
 управління персоналом.
Основні можливості прикладного рішення
ЗУП такі:
 ведення переліку працівників;
 оформлення штатного розпису;
 ведення кадрових документів (прийняття
на роботу, переведення, звільнення тощо);
 облік трудових договорів та договорів
цивільно-правового характеру;
 облік спеціального стажу (атестація робочих місць для обліку спеціального стажу, розрахунок спеціального стажу працівників);
 облік заохочень та стягнень;
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 облік відряджень;
 облік відпусток;
 облік невиходів на роботу з різних причин
(захворювання, простої, прогули тощо);
 облік робочого часу;
 складання різноманітної звітності (як для
управлінського обліку, так і складання регламентованої звітності для подання до різних конт
ролюючих органів).

Основні терміни
Для того щоб зрозуміти, що й до чого у прикладному рішенні, коротко розглянемо його загальну структуру. Існують різні об’єкти конфігурації
(константи, довідники, документи, різні регістри
тощо), і кожен з них виконує свою функцію.
Константи призначені для зберігання постійної інформації, яка або зовсім не змінюється, або
змінюється дуже рідко. Наприклад, у константах
зберігається інформація про основну валюту обліку, основний графік роботи підприємства, установи, організації (далі — організація), основне
представлення найменування фізичних осіб тощо.
Призначення довідників — зберігання списку однорідних об’єктів. Наприклад, є довідники
фізичних осіб, працівників, довідник посад (для
управлінського обліку), довідник посад організацій, різні класифікатори (наприклад, класифікатор використання робочого часу), які також
зберігаються в довідниках.
Слід зазначити, що структура довідників може
бути різною. Є довідники з ієрархічною структурою — тобто довідник містить групи, в яких розміщені відповідні елементи. Використання груп
спрощує пошук інформації. Наприклад, у довіднику «Працівники організацій» працівників можна
представити в таких групах: «Звільнені», «Основне
місце роботи», «Сумісництво» тощо й «зберігати»
їх у відповідних папках. Усередині папки можуть
зберігатися як папки, так і елементи. У разі потреби можна змінити папку (підпорядкування) для
відповідного елемента.
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Як префікс або як його частину не
рекомендовано використовувати
будь-які цифри, оскільки в цьому
разі можливі неочікувані ефекти
під час нумерації довідників та
документів
Існує також такий вид ієрархії, як підпорядкування елементів елементам. Таким чином
організовано довідник підрозділів та підрозділів
організацій.
Документи призначені для відображення
різних процесів, дій, що відбуваються в організації. Так, відображення кадрових подій (прийняття/звільнення з роботи, кадрове переміщення, заміни, відрядження, нарахування зарплати тощо) відбувається саме за допомогою
документів.
Особливістю документів є те, що вони мають
властивість проведення, під час якого вносяться записи до різноманітних регістрів (спеціальні таблиці). Саме на основі цих записів у різних
регістрах будуються звіти. Шляхом проведення
одного документа можна внести записи до кількох таблиць (регістрів). Тому якщо документ записати, але не провести, в системі він існуватиме
як чернетка, і дані з нього не потраплять до звітів.
І довідники, і документи мають форму списків, у яких можна побачити весь їхній зміст. Крім
того, для документів є списки під назвою «Журнали документів», де кілька видів документів
представлено в одному списку.
Журнали документів мають власну піктограму (у вигляді папки), зображену на рисунку 1.
Загальне меню програми згруповано за змістом.
У пунктах меню можуть розміщуватися як довідники, так і документи, журнали документів,
регістри відомостей і звіти.
Для доступу до всіх документів можна скористатися пунктом меню «Операції» → «Документи». Тут представлені як безпосередньо
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Рисунок 1

документи, так і журнали документів. Спочатку
розташовуються журнали, а за ними — документи. У разі обрання журналу документів або
відповідного виду документа відкривається список таких документів.
Регістри — це спеціальні таблиці, в яких міститься інформація з проведених документів. Також існують регістри (деякі види регістрів відомостей), до яких безпосередньо можна вносити
записи. Регістри бувають кількох видів:
 регістр відомостей (рисунок 2) — це звичайна таблиця (як зрозуміло з назви, цей регістр
зберігає певну інформацію: наприклад, регістр

«Працівники організацій» містить інформацію
про дату, працівника, підрозділ організації, посаду, графік роботи).
Перший запис у регістрі на рисунку 2 означає, що працівник з 5 січня 2017 р. працює в
організації «Добро» постачальником у відділі
постачання і йому встановлено п’ятиденний робочий тиждень;
 регістр бухгалтерії містить інформацію
про проводки бухгалтерського обліку;
 регістри накопичення містять інформацію
про наявність та рух певних даних у такому регістрі.
Рисунок 2
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На відміну від регістрів відомостей запис у
регістрі накопичення (як і запис у регістрі бухгалтерії та в регістрах розрахунку) завжди підпорядкований регістратору (відповідному документу). При цьому регістри накопичення можуть бути двох видів — залишки та обороти. Із
назви видів зрозуміло, що тип регістру залишків
фіксує наявність якоїсь деталізованої інформації, а регістр оборотів має справу з рухом даних
(надходження або видаток).
Візуально ці регістри також можна розрізнити між собою (регістр залишків наведено на
рисунку 3, а регістр руху — на рисунку 4). Згодом дані з регістрів можуть бути підсумовані
та оформлені в підсумкових даних (у звітах);
 регістр розрахунків — це таблиця рухів у
розрізі видів розрахунків та періодів. Ці регістри
використовуються під час нарахування заробітної плати.

Володіти інформацією про регістри необхідно для того, щоб у разі помилок під час роботи
знати, які рухи документ зробив, а які мав би
зробити, і мати змогу виправити дані в документах, щоб під час проведення він зробив правильні
рухи (виправити помилки).
Звіти призначені для отримання інформації
(як детальної, так і підсумкової). Вони можуть
мати вигляд як списків, таблиць, так і діаграм.
Звіти можуть бути:
 регламентованими — подаються до різних державних служб. На рисунку 5 представлено перелік звітів, що стосуються роботи кад
рової служби;
 уніфікованими — налаштовані відповідно до чинного законодавства. Наприклад, особова картка працівника за формою № П-2, табель використання робочого часу за типовою
формою № П-5;
Рисунок 3

Рисунок 4
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 довільними — користувач може налаштовувати їх самостійно, використовуючи різноманітні налаштування*.
Обробки виконують різноманітні дії й призначені для полегшення роботи з програмою.
Наприклад, за допомогою обробки «Аналіз
неявок» можна створити розрахункові доку-

менти. За допомогою обробки «Залишки відпусток» можна проаналізувати наявну інформацію про відпустки та внести коригування в
існуючі записи або ж додати нові*.
У програмах 1С застосовується механізм різних інтерфейсів та ролей залежно від користувачів, адже вони можуть мати різні права на об’єкти

* У наступних номерах ми розповімо, яким чином це можна
робити і яких ефектів досягати.

* Детальніше — у наступних статтях циклу.

Рисунок 5
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У програмах 1С застосовується
механізм різних інтерфейсів та
ролей залежно від користувачів,
адже вони можуть мати різні
права на об’єкти програми
програми. Наприклад, одним користувачам не
потрібна (або має бути недоступною) інформація про нарахування заробітної плати, а іншим
доступ до неї відкрито. Тому щоб не заплутувати
їх, для кожної ролі є свій інтерфейс (меню). Крім
того, у користувача може бути не одна роль. Наприклад, один працівник кадрової служби може
мати ролі «Кадровик регламентованих даних» та
«Кадровик управлінських даних». А інший співробітник не має доступу, наприклад, до даних
управлінського обліку, і тому для нього доступна
лише роль «Кадровик регламентованих даних».
Певному працівнику може бути призначений
відповідний інтерфейс. Він потрібен для того,
щоб обмежити кількість даних у меню і таким
чином полегшити користувачу доступ до пот
рібної інформації.
Зважаючи на викладене можна підсумувати, що якщо ви не маєте змоги побачити певні
дані, документи чи довідники, можливо, у вас
або немає права доступу до цієї інформації, або
доступний вам інтерфейс обмежує ваші дії. Щоб
залагодити цю проблему, радимо звернутися за
допомогою до працівника, до функцій якого належить вирішення згаданого питання.
Також потрібно знати, що ЗУП дає змогу
вести як управлінський, так і регламентований
облік, і використовувати види обліку як разом,
так і кожний окремо. До того ж дані цих обліків необов’язково збігатимуться. В управлінському обліку відображаються дані по підприємству в цілому, а в регламентованому — дані
певних організацій. При цьому в одній програмі
можна вести облік кількох організацій, які входять до складу одного підприємства.
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Через те що програма дає змогу вести паралельний облік (управлінський і регламентований), існують відповідні пари як довідників, так і документів. Адже іноді потрібно
пов’язувати між собою такі дані (тобто вказати відповідність бухгалтерських даних управлінським або навпаки). У таких парах (якщо,
наприклад, є довідник «Підрозділи» і довідник
«Підрозділи організацій») слід розуміти, що
довідник «Підрозділи організацій» стосується
регламентованого обліку, а інший — управлінського.

Перший запуск програми
Якщо база «чиста» й відбувається перший запуск, відкривається обробка «Стартовий помічник», що дає змогу послідовно заповнити необхідні дані для початку роботи. Якщо ж у подальшому з якихось причин знову знадобиться
ця обробка, її можна знайти за таким шляхом:
меню «Операції» → «Обробка» → «Стартовий
помічник».
Перша закладка — «Користувач». Коротке
ім’я вказується для зручного використання, а
повне — застосовується в друкованих формах
документів (або звітів).
Наступна закладка — «Відомості про організацію». Тут є можливість або ввести нову організацію, або відредагувати існуючу. Зауважимо,
що організації — це складова регламентованого
обліку. Але навіть якщо ЗУП використовується
лише для управлінського обліку, у «Довіднику
організацій» все одно має бути щонайменше
одна організація.
На закладці «Основні дані про організацію»
потрібно визначити:
 вид організації (юридична або фізична
особа);
 коротке найменування (для зручного використання), повне найменування (як в установчих документах), що застосовується в друкованих формах і звітності.
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Рисунок 6

Якщо в одній базі ведеться облік за кількома організаціями або ж використовується обмін даними з іншими прикладними рішеннями,
обов’язково потрібно призначити префікс для
організації (рисунок 6). Як префікс або як його
частину не рекомендовано використовувати
будь-які цифри, оскільки в цьому разі можливі
неочікувані ефекти під час нумерації довідників
та документів. В інших випадках наявність префікса є бажаною, але необов’язковою.
Також слід враховувати, що якщо змінено префікс для організації в тій базі, де вже
були введені документи, префікс та номер в
існуючих документах вже не зміниться, а новий префікс буде застосований до нових документів. Таким чином, у вас може виникнути
ситуація, за якої матимете два документи за
фактичним номером 00001, однак один документ матиме повний номер СТ00001, а другий — повний номер МН00001 (СТ і МН — це
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умовні префікси до зміни префіксу та після
його зміни).
Далі потрібно ввести дані на вкладках «Коди
і реквізити» та «Відповідальні особи». Ці дані
можна внести і пізніше як використовуючи
«Стартовий помічник», так і відредагувавши
картку довідника потрібної організації.
Остання вкладка — це «Регламентований виробничий календар». Радимо уважно його запов
нити, адже дані про робочі та вихідні дні — це
основа як правильного кадрового обліку, так і
обліку заробітної плати. Під час відкриття виробничого календаря програма виводить у вікно повідомлень підказку-попередження про свята, що
припадають на вихідні дні (рисунок 7).
Пам’ятайте, що програма — це лише відображення реальних подій. Тому оскільки державне
чи релігійне свято припадає на вихідний день,
наступний за ним робочий день також буде вихідним. Отже, у програмі слід відобразити такі
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Рисунок 7

події. Для цього в регламентованому виробничому календарі правою кнопкою миші викликаємо
контекстне меню для конкретного дня (потрібен
день, на який припадає свято і який є вихідним
днем), і в меню, що випало, обираємо необхідне.
Меню для кожного дня може відрізнятися.
Так, обираючи святковий день і натискаючи
праву кнопку миші, в меню побачимо «Перенести вихідний день», і після цього відкриється календар, в якому необхідно вказати день, на який
це свято переноситься. Якщо потрібно внести
коригування в будній день, який не є зарезервованим святом, меню складатиметься з пунктів,
наведених на рисунку 8.
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У формі виробничого календаря кожний день
виділено певним кольором: червоним позначена
неділя, темно-червоним — субота, рожевим —
свято, а синім — робочий передсвятковий день.
Якщо ви припустилися однієї (або кількох)
помилки під час заповнення виробничого календаря, можна виділити потрібний день і за
допомогою вибору з контекстного меню внести
правильне значення.
Однак якщо помилок багато і варто було б
розпочати все з початку, слід натиснути кнопку «Заповнити за замовчуванням» — система
заповнить виробничий календар так, ніби змін
внесено не було.
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Рисунок 8

Після заповнення виробничого календаря
потрібно його записати. Цей крок важливий,
оскільки подальші записи (їх розглянемо згодом) за основу братимуть саме записи виробничого календаря. Після запису календар можна
переглянути і за необхідності роздрукувати.
Якщо ви не впевнені або хотіли б перевірити
правильність даних програми зі своїми даними,
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радимо орієнтуватися на щорічні листи Міністерства соціальної політики України щодо розрахунку норми тривалості робочого часу. Цього
року слід керуватися листом Мінсоцполітики
України від 5 серпня 2016 р. № 11535/0/1416/13.
Продовження в наступному номері
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трудові книжки: практикум

Ярослава Паньків,

консультант з кадрових питань

Трудові книжки: записи

про переведення

П

ереведення — це переміщення працівника в межах того самого чи на інше
підприємство, під час якого змінюється
виконувана робота (спеціальність, кваліфікація, посада) або місцевість, де працівник
працював раніше.

Основні положення
Відповідно до статті 43 Конституції України від
28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР кожна особа
має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно
обирає або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці, праці жінок і непов
нолітніх на небезпечних для їх здоров’я роботах
забороняється.
Основним законодавчим актом у сфері праці
є КЗпП, яким передбачено не лише право зароб
ляти собі на життя вільно обраною працею, а й
можливість зміни роботи працівником та захист
його прав.
Працівник може змінити вид своєї діяльності
шляхом переведення — як на тимчасову роботу,
так і на іншу постійну роботу. У разі переведення змінюються істотні умови праці, що тягне за
собою зміну умов трудового договору, а отже,
призводить до внесення записів до трудової
книжки працівника. Проте існують випадки,
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за яких записи до трудової книжки не вносять,
оскільки переведення є тимчасовим.
Відповідно до статті 32 КЗпП переведення
працівника можливе на іншу роботу на тому ж
підприємстві, а також в іншу місцевість, у т. ч.
разом із підприємством. Таке переведення допускається тільки за згодою працівника, але існують і винятки з цієї норми, що передбачено
статтею 33 КЗпП та іншими положеннями законодавства. Що стосується тимчасового переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, воно також допускається лише за його згодою.
Варто зазначити, що існують випадки, коли
власник або уповноважений ним орган має
право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без
його згоди. Такі випадки передбачені частиною другою статті 33 КЗпП та стосуються відвернення або ліквідації наслідків стихійного
лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій,
а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. Таке переведення
можливе лише строком до одного місяця та
за умови, що робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я. Оплата праці при
цьому має бути за фактично виконану роботу,
але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.
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Увага!
У випадках, передбачених частиною другою
статті 33 КЗпП, забороняється тимчасове
переведення на іншу роботу вагітних жінок,
жінок, які мають дитину-інваліда або дитину
віком до шести років, а також осіб віком до
18 років без їх згоди.

Організаційні аспекти переведення
Переведення працівника на іншу роботу здійснюється шляхом видання розпорядчого документа, зокрема наказу чи розпорядження. Накази про переведення (переміщення) працівників на іншу роботу (посаду) на тому самому підприємстві готуються й оформляються на підставі рішення власника чи уповноваженого ним
органу, документальними підставами для якого
може бути заява працівника, службова записка
керівника структурного підрозділу тощо.
Переведення працівника на іншу постійну
роботу на тому ж підприємстві оформлюється
в такому ж порядку, що й прийняття на роботу
(п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58)).
У розпорядчій частині наказу про переведення вказується:
 прізвище, ім’я, по батькові працівника;
 назва попередньої роботи (посади) та
структурний підрозділ;
 робота (посада), на яку переводиться працівник;
 його спеціальність і/чи кваліфікація;
 структурний підрозділ (місце роботи), до
кого він переводиться;
 характер (постійно/тимчасово), дата та
строк переведення;
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 причина переведення на іншу роботу (посаду) (у зв’язку з виробничою потребою, заміною тимчасово відсутнього працівника, за станом здоров’я тощо);
 умови оплати праці;
 пільги та компенсації, передбачені чинним
законодавством.
Якщо ініціатором переведення працівника
на іншу роботу є власник або уповноважений
ним орган, працівник, ознайомившись із наказом (розпорядженням), має зазначити: «З наказом ознайомлений, з переведенням згоден»,
поставити підпис і дату.
Перед тим як видати наказ (розпорядження)
про переведення власник або уповноважений
ним орган зобов’язаний докладно ознайомити
працівника з умовами праці на тій роботі (посаді),
на яку передбачається його переведення. Працівник, який переводиться до іншого структурного підрозділу, проходить, за потреби, медичний
огляд, повторний інструктаж з техніки безпеки.
Після видання наказу про переведення працівника на іншу постійну роботу до його особової картки типової форми № П-2, затвердженої
наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656, до
трудової книжки та інших облікових документів
вносять відповідні записи.

Увага!
Відомості про тимчасове переведення на
іншу роботу (посаду) до трудової книжки та
інших облікових документів не вносять.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття
на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку,
а в разі звільнення — у день звільнення, і мають
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точно відповідати тексту наказу (розпорядження) (п. 2.4 Інструкції № 58).
Розглянемо випадки внесення записів до трудової книжки працівника з огляду на їх правову
основу та підстави для прийняття рішень.

Зразки записів у трудовій книжці
Записи про переведення працівника на іншу постійну роботу вносять до розділу «Відомості про
роботу» після запису про прийняття на роботу,
присвоєння нового кваліфікаційного розряду,
класу, категорії (якщо такі є).

Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації (частина
перша ст. 32 КЗпП)
Переведення на іншу постійну роботу, не
обумовлену в трудовому договорі працівника,
на тому ж підприємстві, в установі, організації
допускається тільки за його згодою та може
бути ініційоване як роботодавцем, так і працівником.
Переведення можуть спричинити зміни в
організації виробництва та праці, скорочення

чисельності або штату працівників (коли
роботодавець зобов’язаний запропонувати
іншу роботу працівникам, які підлягають скороченню), а отже, потребу перерозподілити
персонал. Підставою того, що роботодавець
пропонує працівникові іншу постійну роботу,
може бути виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, які перешкоджають продовженню
цієї роботи; скасування допуску до державної
таємниці, якщо виконання покладених на
нього обов’язків потребує доступу до неї;
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням суду
тощо (ст. 40 КЗпП).
Рішення про переведення на іншу роботу
(посаду), до іншого структурного підрозділу
приймається на підставі подання керівника
структурного підрозділу (кадрової служби) або
заяви працівника та оформляється в установленому порядку.
Відомості про таке переведення вносяться
до трудової книжки (додаток 1), особової картки (форма № П-2) та інших облікових документів працівника.
Додаток 1
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12

7
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10 2016 Прийнято директором департаменту економічного
аналізу
01 2017 Переведено на посаду провідного економіста відділу
економічного аналізу

Наказ від 10.10.2016
№ 36-П
Наказ від 03.01.2017
№ 4-П
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Увага!
У разі переведення працівника на іншу
постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня
переведення (ст. 114 КЗпП).

Переведення на роботу в іншу місцевість,
хоча б разом з підприємством, установою,
організацією (частина перша ст. 32 КЗпП)
Переведення на іншу постійну роботу, не обумовлену в трудовому договорі працівника, в іншу
місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за його
згодою.
Зазвичай у таких випадках ініціатива переведення належить роботодавцеві. Переведення
може здійснюватися в межах підприємства до
іншого відокремленого структурного підрозділу (філії, представництва), розташованого в
іншій місцевості (згідно з п. 1 постанови КМУ
«Про гарантії та компенсації при переїзді на
роботу в іншу місцевість» від 2 березня 1998 р.

№ 255 інша місцевість — це інший населений
пункт).
Крім того, рішення про переведення працівника на роботу в іншу місцевість може прийматися, наприклад, з метою укомплектування
новоствореного відокремленого структурного
підрозділу. Підставою в цьому разі може бути
пропозиція керівника кадрової служби.
Працівникам у разі переведення на роботу
в іншу місцевість відшкодовуються витрати та
виплачується компенсація згідно зі статтею 120
КЗпП. Отже, за наявності згоди працівника на
таке переведення видається наказ, у якому поряд із зазначенням розміру посадового окладу
(тарифної ставки) вказується: «…відшкодувати
витрати та виплатити компенсації, передба-

Увага!
Якщо працівник не згодний переїхати в іншу
місцевість разом із підприємством, трудовий договір з ним припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП з виплатою вихідної
допомоги в розмірі не менше середнього
місячного заробітку.
Додаток 2

8

10

9

18

11 2016 Прийнято заступником начальника виробничого
відділу
01 2017 Переведено на посаду директора філії у Черкаській
області
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Наказ від 09.11.2016
№ 56-П
Наказ від 16.01.2017
№ 8-П
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чені статтею 120 КЗпП України, за наданими
документами».
Відомості про переведення вносяться до
трудової книжки (додаток 2), особової картки
працівника (форма № П-2) та інших облікових
документів, що ведуться кадровою службою.

Переведення на легшу роботу (ст. 170 КЗпП)
Відповідно до статті 170 КЗпП працівників,
які за станом здоров’я потребують надання легшої роботи, власник або уповноважений ним
орган повинен перевести, за їх згодою, на таку
роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.
У разі переведення за станом здоров’я на
легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток
протягом двох тижнів з дня переведення, а у
випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається
на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи
або надається матеріальне забезпечення за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням.
Вагітні жінки відповідно до медичного вис
новку переводяться на іншу роботу, яка є легшою

і виключає вплив несприятливих виробничих
факторів, із збереженням середнього заробітку
за попередньою роботою (частина перша ст. 178
КЗпП).
Жінки, які мають дітей віком до трьох років,
у разі неможливості виконання попередньої
роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою
роботою до досягнення дитиною трирічного
віку (частина третя ст. 178 КЗпП).
Якщо заробіток осіб, зазначених у частинах
першій і третій статті 178 КЗпП, на легшій робо-

Увага!
Відмова працівника від тимчасового переведення на запропоновану легшу роботу,
визначену в медичному висновку, не може
кваліфікуватися як порушення трудової дисципліни. Разом з тим у певних випадках
можна вважати, що в такому разі виявляється невідповідність працівника роботі (посаді), передбаченій трудовим договором, тому
допустимим буде звільнення його з роботи
на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП.

Додаток 3

10

13

11

24
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12 2016 Прийнято ізолювальником (будівельні
трансформаторного цеху
01 2017 Переведено черговим підпри мства

роботи)

Наказ від 12.12.2016
№ 89-П
Наказ від 23.01.2017
№ 18-П
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Переведення на легшу роботу
може бути як тимчасовим,
так і постійним
ті є вищим, ніж той, який вони одержували до
переведення, їм виплачується фактичний заробіток.
Переведення на легшу роботу може бути
як тимчасовим, так і постійним. Потреба в легшій роботі має бути підтверджена медичним
висновком, у якому можуть зазначатися роботи, на які рекомендується перевести працівника.
Після закінчення строку переведення (якщо
воно було тимчасовим) працівник може повернутися до виконання попередньої роботи без
видання окремого наказу.
Переведення на легшу роботу, передбачене
статтею 170 КЗпП, може бути постійним. У цьому
разі до трудової книжки працівника, особової
картки (форма № П-2) та інших облікових документів вносяться відповідні записи (додаток 3).

Переведення, за яких записи до трудових
книжок не вносяться
До переведень, у разі здійснення яких записи
до трудових книжок не вносяться, належать:
 переміщення на іншу роботу (частина
друга ст. 32 КЗпП);
 тимчасове переведення на іншу роботу
для відвернення або ліквідації наслідків сти-
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хійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих
аварій, а також інших обставин, які ставлять
або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей (частина друга
ст. 33 КЗпП)*;
 тимчасове переведення на іншу роботу в
разі простою (ст. 34 КЗпП)*;
 переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
(ст. 178 КЗпП).

Відповідальність за порушення
законодавства
Суд покладає на службову особу, винну в
незаконному переведенні працівника на іншу
роботу, обов’язок покрити шкоду, заподіяну підприємству у зв’язку з оплатою працівникові
часу вимушеного прогулу або часу виконання
нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок
покладається, якщо переведення здійснено з
порушенням закону або якщо власник чи упов
новажений ним орган затримав виконання
рішення суду про поновлення на роботі (ст. 237
КЗпП ). 
* Можливе внесення відомостей про переведення до трудової книжки працівника, якщо він виконував роботу, з якою законодавство пов’язує надання будь-яких пільг, зокрема щодо пенсійного забезпечення, оскільки відповідно до статті 48 КЗпП
трудова книжка є основним документом про трудову діяльність
працівника.
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робочий час

Лідія Басмат,

директор з управління персоналом,
викладач курсів підвищення кваліфікації
керівників

Гнучкий режим
робочого часу

У статті розкрито зміст поняття «гнучкий режим робочого часу» та з’ясовано,
в яких випадках він може запроваджуватися, особливості роботи працівників
у разі встановлення їм гнучкого режиму робочого часу, порядок оформлення
документів та оплати праці, а також чи зберігається такий режим роботи за
працівником у разі направлення його у відрядження тощо

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 4 жовтня 2006 р. № 359
(далі — Методрекомендації);
 гнучкий режим робочого часу (далі — ГРРЧ);
 правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР).

К

одекс законів про працю України не містить такого поняття, як гнучкий режим
робочого часу. Його зміст розкрито в пунк
ті 1.2 Методрекомендацій, де зазначено,
що ГРРЧ — це така форма організації праці, за
якою для деяких категорій працівників, для працівників окремих підприємств або їх структурних
підрозділів встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня.
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Відповідно до положень Методрекомендацій
ГРРЧ може бути запроваджений підприємствами, установами, організаціями незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та
господарювання, галузевої належності з метою
більш ефективного використання робочого часу
та засобів виробництва. Проте пунктом 2.4 Методрекомендацій вводяться деякі застереження
щодо застосування ГРРЧ. Отже, не рекомендується застосовувати ГРРЧ на безперервно діючих
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виробництвах, при багатозмінній організації роботи в разі відсутності вільних робочих місць до
початку чи після закінчення зміни, а також в інших випадках, обумовлених специфікою виробництва, коли виконання обов’язків працівником
потребує його присутності в чітко визначені
ПВТР, що діють на підприємстві, години роботи
(торгівля, побутове обслуговування населення,
вантажно-розвантажувальні роботи, робота
транспорту та інше), а також коли застосування ГРРЧ несумісне з вимогами щодо безпечних
умов праці працівників.

Гнучкий режим робочого часу
може застосовуватися як за
п’ятиденного, так і за
шестиденного робочого тижня
Такі застереження в жодному разі не порушують прав роботодавців — вони спрямовані швидше за все на їх захист. Адже в разі цілодобової роботи підприємства змінний графік роботи передбачає чітке встановлення початку та закінчення
зміни, і якщо працівникам, які працюють за змінним графіком роботи, встановити ГРРЧ, вони не
дотримуватимуться вимог початку й закінчення
зміни, оскільки за таких умов саме працівнику належатиме право саморегулювання робочого часу.
Також слід звернути увагу на те, що більшість
підприємств розміщені в орендованих приміщеннях, куди доступ працівників може бути чітко
визначений орендодавцем, оскільки після закінчення робочого дня та до його початку будівля
береться під охорону. У такому разі застосування
ГРРЧ не буде виправданим.
Пунктом 3.1 Методрекомендацій визначено,
що органiзацiя праці працiвникiв в умовах ГРРЧ
передбачає три складовi робочого часу, на якi
може подiлятися робочий день (змiна):
 фiксований час — це час, коли працiвник
обов’язково повинен бути на робочому мiсцi
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та виконувати безпосередньо свої виробничi
функцiї;
 змiнний час — це час, коли працiвник на
свiй розсуд може починати та закiнчувати робочий день (змiну). Це, як правило, одна-двi години
перед початком (закiнченням) змiни та час перер
ви на вiдпочинок i харчування;
 час перерви на вiдпочинок i харчування,
який може становити вiд 30 хвилин до двох годин
на змiну.
Фіксований, змінний час та час перерви на відпочинок і харчування узгоджується сторонами та
відображається в письмовому трудовому договорі (якщо такий оформляється) і в наказі.
Гнучкий режим робочого часу може застосовуватися як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня, оскільки встановлення такого
режиму передбачає відпрацювання працівником
норми робочого часу. У такому разі роботодавець
не порушує пункту 1.5 Методрекомендацій, яким
визначено, що застосування ГРРЧ не тягне змiн у
нормуваннi та оплатi праці працiвникiв, не впливає
на порядок нарахування та розмiр доплат, премiй,
не надає пiльг при обчисленнi стажу роботи (в т. ч.
спецiального) та інші трудовi права працiвникiв.
Відповідно до пункту 2.5 Методрекомендацій
ГРРЧ може встановлюватися за угодою між працівником і роботодавцем як під час прийняття
на роботу, так і згодом, якщо з будь-яких причин застосування звичайного графіка роботи
малоефективне або перехід на ГРРЧ сприятиме
ефективнішому використанню робочого часу,
підвищенню ефективності праці, поліпшенню соціально-психологічного мікроклімату в колективі.
А отже, ініціатором встановлення ГРРЧ може бути
як власник, так і працівник або колектив.

Запровадження ГРРЧ за ініціативою
роботодавця
Згідно з пунктом 2.2 Методрекомендацій рішення роботодавця щодо можливості запровадження ГРРЧ узгоджується з виборним органом
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первинної профспілкової організації або обумовлюється в колективному договорі.
Перед запровадженням ГРРЧ роботодавець
має пояснити працівникам причини змін, в чо
му полягатиме перевага запровадження такого
графіка роботи як для підприємства, так і для
працівників, а також ознайомити останніх із
системою контролю та обліку робочого часу й
узгодити питання, які можуть виникнути в ході
ознайомлення працівників з новими умовами
роботи.
Працівники, яким буде встановлено ГРРЧ,
відповідно до пункту 2.7 Методрекомендацій
мають бути поінформовані та ознайомлені з терміном, порядком та умовами його застосування
не пізніше як за місяць. Хоча ця норма протирічить статті 32 КЗпП, на думку автора, положення
Методрекомендацій більше відповідають сучасному стану речей, оскільки цей документ було
затверджено пізніше, ніж КЗпП. Зміни до статті
32 КЗпП стосовно повідомлення у зв’язку зі змінами істотних умов праці були внесені в 1988 р.,
а Методрекомендації затверджені в 2006 р.
У той же час КЗпП має вищу юридичну силу, ніж
підзаконний нормативний акт, яким є наказ, що
затверджує Методрекомендації. Проте в разі запровадження режиму роботи на умовах ГРРЧ
працівник може продовжувати ходити на роботу
за «старим» графіком. Наприклад, робочий день
працівника тривав з 9:00 до 18:00. Під час запровадження ГРРЧ йому встановлено фіксований
час з 10:00 до 16:00. При цьому він працює таку
ж кількість робочого часу. Також, на думку автора, якщо б у Методрекомендаціях не було зазначено тривалості попередження строком в один
місяць, слід було б керуватися статтею 32 КЗпП.
До того ж ГРРЧ є зручнішим режимом роботи
для працівника, що не порушує його прав, а навпаки — поліпшує умови роботи.
Запровадження ГРРЧ здійснюється лише за
згодою працівника. Власник або уповноважений ним орган видає наказ (розпорядження) із
зазначенням конкретних термінів і умов його
застосування. Гнучкий режим робочого часу
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має бути відображений у ПВТР підприємства.
Відповідно до статті 29 КЗпП власник або упов
новажений ним орган за укладеним трудовим
договором зобов’язаний ознайомити працівника з ПВТР, в яких відображається режим роботи
підприємства в цілому та окремих структурних
підрозділів. Якщо працівник має індивідуальний
графік роботи на умовах ГРРЧ, то зміни до ПВТР
не вносяться.

Встановлення ГРРЧ за ініціативою
працівника
Якщо працівник виявить бажання щодо встановлення йому ГРРЧ, йому слід звернутися із заявою
на ім’я керівника підприємства з проханням про
розгляд можливості запровадження ГРРЧ (додаток 1). У заяві працівник зазначає дату, з якої
він готовий приступити до виконання роботи в
новому режимі. Однак перед поданням заяви
рекомендовано узгодити фіксований час. Якщо
власник погоджується задовольнити прохання
працівника, видається наказ про встановлення
ГРРЧ з дати, вказаної в заяві (додаток 2).
Пунктом 2.6 Методрекомендацій передбачено, що запровадження ГРРЧ може бути ініційоване також працівниками підприємства чи
його структурного підрозділу шляхом подання
колективної заяви або виборним органом первинної профспілкової організації. У цьому випадку роботодавець має розглянути можливість
запровадження ГРРЧ і прийняти відповідне рішення.
Такий режим роботи зручний для працівників, які мають дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку, адже в такому випадку, наприк
лад, можна домовитися з іншими членами родини про те, кому з них буде зручно відвести
вранці дитину в дитячий садок або до школи,
а кому забрати. Перевага ГРРЧ над роботою на
умовах неповного робочого часу полягає в тому,
що працівник не втрачає в заробітку, адже норма робочого часу при цьому не зменшується.
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Додаток 1
Зразок заяви працівника про запровадження ГРРЧ
Директору ТОВ «Злагода»
Коваленку В. С.
термодрукаря виробничого відділу
Званського С. Д.
Заява
Прошу запровадити мені з 3 квітня 2017 р. гнучкий режим робочого часу. Встановити фіксований робочий час з 10:00 до 16:00 з перервою для харчування та відпочинку з 12:30 до 13:30, для інших годин (три години) робочого часу встановити
змінний час у межах 8-годинного робочого дня.
28.03.2017							

Зручність цього режиму і в тому, що працівник
сам визначає час початку та закінчення робочого дня.
Відповідно до пункту 1.3 Методрекомендацій ГРРЧ у більшості випадків передбачає підсумований облік робочого часу. За цих умов
обов’язковою вимогою є повне відпрацювання працівником встановленої законодавством
кількості робочих годин в обліковому періоді,
який прийнято для підсумованого обліку робочого часу (тиждень, місяць, квартал, рік тощо).
В обов’язковому порядку працівник, для
якого запроваджено підсумований облік робочого часу, має знати, який обліковий період для

№ 4 (123) квітень 2017

Званський

нього встановлено. Запровадження ГРРЧ з підсумованим обліком робочого часу, обліковий
період та максимальна тривалість перебування
працівника на роботі мають зазначатися в наказі
(додаток 3). Адже пунктом 3.4 Методрекомендацій передбачено, що в умовах ГРРЧ тривалiсть
робочого часу (змiни) не може перевищувати
12 годин на добу. Фактично відпрацьований
працівником час відображається в табелі обліку
робочого часу.
Слід звернути увагу, що відповідно до пункту 3.2 Методрекомендацій робота в умовах
ГРРЧ може бути організована за двома основ
ними варіантами:
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 за поденного облiку робочого часу працівник зобов’язаний додержуватися встановленої
ПВТР тривалості робочого дня незалежно від
його початку, закінчення та тривалості перерви
для відпочинку та харчування;
 за підсумованого обліку робочого часу
працiвник повинен відпрацювати встановлену
відповідно до законодавства кiлькiсть робочих
годин в обліковому перiодi, який встановлено
для підсумованого облiку робочого часу (тиждень, мiсяць, квартал, рiк тощо). У цьому випадку невідпрацьованi впродовж тижня (мiсяця)
години роботи працiвник має вiдпрацювати в
iнший час протягом встановленого облікового
перiоду, а якщо працiвник за тиждень (мiсяць)
вiдпрацював понад нормальну тривалiсть робочого часу, йому має бути надано вiдповiдний
час вiдпочинку. При цьому тривалiсть роботи в
окремi днi може бути як меншою, так i бiльшою
порiвняно з тривалiстю робочого дня, встановленою ПВТР пiдприємства.

Увага!
Запровадження ГРРЧ за підсумованого
обліку робочого часу є доцільним, якщо
працівники працюють з відрядною оплатою
праці, а завантаження роботою нерівномірне.
У разі прийняття рішення про запровадження
ГРРЧ на підприємстві слід звернути увагу на те,
яким чином це вплине на роботу інших структурних підрозділів або окремих працівників.
Про це йдеться в пункті 3.3 Методрекомендацій,
у якому зазначено, що роботодавець, виходячи
із структури робочого дня та встановленого облікового перiоду кожного окремого працiвника,
бригади або структурного пiдроздiлу, яким запроваджується ГРРЧ, повинен узгодити їх час
роботи з роботою інших працiвникiв, бригад або
структурних пiдроздiлiв шляхом регулювання
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У разі направлення працівника, якому
встановлено ГРРЧ, у відрядження, на
нього поширюється режим робочого
часу того пiдприємства, до якого він
вiдряджений

фiксованого, змiнного часу та часу перерви на
вiдпочинок i харчування.
Оскільки у визначений фіксований час присутність працівника на роботі є обов’язковою,
в разі виникнення причин, які не дають можливості працівнику бути присутнім на роботі, він
зобов’язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника. Після виходу на роботу
працівник повинен надати документи, які підтверджують причини його відсутності. Якщо такі
документи не надано, відповідно до пункту 3.6
Методрекомендацій вiдсутнiсть працiвника на
його робочому мiсцi у фiксований час без поважних причин вважатиметься порушенням трудової дисциплiни.
У такому випадку власник має право застосувати до працівника заходи дисциплінарного
стягнення, передбачені статтею 147 КЗпП. Працівники, якi порушують трудову дисциплiну або
iншi умови працi, передбаченi ГРРЧ, можуть бути
позбавленi права користуватися цим режимом iз
застосуванням до них заходiв дисциплiнарного
стягнення.
У разі виробничої необхідності роботодавець
в односторонньому порядку має право відповідно до статті 33 КЗпП тимчасово, на термiн до одного мiсяця, переводити працівників без їх згоди
з ГРРЧ на загальновстановлений на пiдприємствi
режим роботи.
У разі направлення працівника, якому встановлено ГРРЧ, у відрядження, на нього поширюється режим робочого часу того пiдприємства,
до якого він вiдряджений.
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Додаток 2
Зразок наказу про встановлення ГРРЧ у межах 8-годинного робочого дня
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАГОДА»
НАКАЗ
29.03.2017			

м. Київ 			

№ 37-ОД

Про встановлення гнучкого режиму
робочого часу Званському С. Д.
Відповідно до пункту 6.7 Колективного договору та пункту 7.10 Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Злагода»
ВСТАНОВИТИ
ЗВАНСЬКОМУ Сергію Даниловичу, термодрукареві виробничого відділу, з
3 квітня 2017 р. гнучкий режим робочого часу в межах 8-годинного робочого дня
із встановленням фіксованого часу з 10:00 до 12:30 (2,5 години) та з 13:30 до 16:00
(2,5 години) та перервою для харчування та відпочинку з 12:30 до 13:30, для інших
трьох годин з метою використання робочого часу на свiй розсуд встановити змінний час.
Підстава: заява Званського С. Д. від 28 березня 2017 р.
Директор			

Коваленко		

В. С. Коваленко

З наказом ознайомлений
Званський
С. Д. Званський
29.03.2017
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робочий час

Додаток 3
Зразок наказу про встановлення ГРРЧ з підсумованим обліком робочого часу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАВІЙ»
НАКАЗ
30.03.2017			

м. Київ 			

№ 56-ОД

Про встановлення гнучкого режиму
робочого часу Бійчуку В.В.
Відповідно до пункту 4.2.2 Колективного договору та пункту 6.5 Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Гравій»
ВСТАНОВИТИ
БІЙЧУКУ Володимиру Вікторовичу, слюсарю з механоскладальних робіт 3 розряду, з 10 квітня 2017 р. гнучкий режим робочого часу, який складається із:
— фіксованого часу з 10:00 до 12:30 (2,5 години) та з 13:30 до 16:00 (2,5 години);
— перерви для харчування та відпочинку з 12:30 до 13:30;
— змінного часу в межах 8-годинного робочого дня.
Запровадити підсумований облік робочого часу з повним відпрацюванням встановленої законодавством кількості робочих годин в обліковому періоді (шість місяців).
Підстава: заява Бійчука В. В. від 29 березня 2017 р.
Директор			

Коваль			

І. М. Коваль

З наказом ознайомлений
Бійчук		
В. В. Бійчук
30.03.2017
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Олександр Носіков,

канд. соц. наук, провідний науковий співробітник
НДІ праці і зайнятості населення
Мінсоцполітики України і НАН України

Працівники відділу
бухгалтерії: завдання та

обов’язки

А

наліз організації роботи в підрозділах
бухгалтерської служби вітчизняних підприємств свідчить про наявність суто
кадрових чинників, що певною мірою є
причиною незадовільних результатів діяльності
бухгалтерії. Наприклад, вже стало негативною
традицією, що в малому бізнесі в обов’язки головного бухгалтера (який найчастіше є єдиним
працівником бухгалтерської служби) входять не
тільки функції ведення бухгалтерського обліку,
складання звітності, податкових декларацій, а
й виконання роботи з оформлення договорів,
консультування, вирішення питань кадрового
діловодства. Найчастіше до них додаються ще й
обов’язки секретаря та навіть кур’єра. От і виходить, що в компанії з невеликою кількістю працівників у бухгалтера накопичується значний
обсяг роботи, і він постійно перебуває в режимі
підвищених (стресових) навантажень.
Керівники підприємств, що належать до сфери малого та середнього бізнесу, вважають, що
таким чином заощаджуються кошти підприємства, проте така економія сумнівна з огляду на
авральний режим роботи бухгалтера. Слід розуміти, що перевантаження бухгалтерів неминуче
призводить до помилок в обліку чи під час проведення банківських операцій, до санкцій з боку
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контролюючих органів і, як результат, збитків
підприємства. Проте й на підприємствах, де
бухгалтерська служба структурується за напрямами обліку (банківських операцій, капітальних
вкладень, касових операцій, матеріалів, нематеріальних активів, основних засобів, основних
фондів, товарної групи, податкового обліку
тощо), в умовах постійних і численних змін та
доповнень до законодавчої та нормативної документації їх керівникам необхідно приділяти
належну увагу розподілу праці серед працівників бухгалтерії. Завдяки цьому чітко визначаються завдання та обов’язки бухгалтера залежно від його спеціалізації.
Порядок ведення бухгалтерського обліку
в Україні регулюється Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV. Цим
Законом, серед іншого, регламентуються такі
питання, як обрання форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві, загальні кваліфікаційні вимоги до бухгалтерів тощо.
Кваліфікаційні характеристики низки «бухгалтерських» посад (головний бухгалтер, бухгалтер-ревізор, бухгалтер (з дипломом спеціаліста))
містяться в розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців»
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Закріплення за працівниками певних
ділянок бухгалтерського обліку дає
змогу уникнути дублювання або
неповного відображення окремих
господарських операцій
Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня
1994 р. № 336 (далі — Випуск 1 ДКХП). Питання
професійної класифікації працівників бухгалтерії
визначає Національний класифікатор України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі —
КП), який містить такі професійні назви роботи
бухгалтерського спрямування:
 головний бухгалтер (код КП 1231)*;
 завідувач цехової бухгалтерії (код КП
1231)**;
 начальник централізованої бухгалтерії
(код КП 1231);
 бухгалтер (з дипломом спеціаліста) (код
КП 2411.2);
 бухгалтер-експерт (код КП 2411.2);
 бухгалтер-ревізор (код КП 2411.2);
 економіст з бухгалтерського обліку
та аналізу господарської діяльності (код КП
2441.2);
 асистент бухгалтера-експерта (код КП
3433);
 бухгалтер (код КП 3433);
 офісний службовець (бухгалтерія) (код
КП 4121);
 обліковець з реєстрації бухгалтерських
даних (код КП 4121);
 рахівник (код КП 4121) та інші.
* Курсивом виділено професії (посади), що містяться у
Випуску 1 ДКХП.
* * Застосовується на великих промислових підприємствах.
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Згідно з приміткою 2 до положень КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які
уточнюють місце роботи, виконувані роботи,
сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено КП. Наприклад, професійна назва роботи «Бухгалтер» може бути розширена такими
уточнювальними словами: «з обліку капітальних
вкладень», «з обліку касових операцій» тощо.
Цей підхід можна застосовувати під час складання штатного розпису бухгалтерської служби
великого підприємства. Завдання та обов’язки
працівників бухгалтерії такого підприємства мають бути вказані в посадових інструкціях, витяги
з яких наведено в таблиці.
Зауважимо, що КП містить й інші посади, що
можуть залежно від розміру та спеціалізації підприємства застосовуватися в діяльності бухгалтерії, а саме: аудитор (код КП 2411.2), консультант з податків і зборів (код КП 2411.2), касирексперт (код КП 3433) тощо.
Отже, закріплення за працівниками певних
ділянок бухгалтерського обліку дає змогу уникнути дублювання або неповного відображення
окремих господарських операцій. Звертаємо
увагу й на правильність внесення до трудових
книжок працівників бухгалтерії записів щодо
професійних назв робіт (посад). Зокрема, не відповідає вітчизняним професійно-класифікаційним підходам використання професійних назв
робіт на кшталт: «Бухгалтер-касир», «Бухгалтерінкасатор», «Бухгалтер-охоронець» та інших,
у яких наявна спроба поєднати різні за кваліфікацією та ступенем відповідальності посади.
Також хотілося б звернути увагу на деякі поради головному бухгалтеру:
 під час вступу на посаду головному бухгалтеру насамперед необхідно ознайомитися
з положенням про бухгалтерію. У разі його відсутності рекомендуємо скласти такий документ,
який має містити розділи: «Загальні положення»; «Мета та завдання бухгалтерії»; «Функції
бухгалтерії»; «Права та обов’язки працівників»;
Кадровик України

Підбираємо галузеві посади (професії)

Витяги з посадових інструкцій
(до розділу «Завдання та обов’язки»)

Посада
Бухгалтер з
банківських
операцій

<...>

l складає банківські документи на перерахування коштів;
l проводить операції на рахунках в банку (поточному, валютному);
l проводить операції на бюджетних рахунках в Головдержказначействі;
l веде аналітичний і синтетичний облік безготівкових розрахунків;
l веде бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті, складає кошторис для відряджень за

кордон;

l подає звітність (квартальну, річну) до податкових органів;
l у кінці звітного періоду (кварталу, року) вносить підсумкові записи, звіряє оборотно-сальдову

відомість за рахунками;
у разі отримання документів і звітів перевіряє: а) правильність оформлення кожного документа та його законність; б) правильність арифметичного підрахунку показників у кожному документі; в) точність і достовірність усіх показників у документах і звітах; г) наявність доданих до
звіту первинних документів <...>
<...>
l відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку капітальних вкладень (первісна оцінка, наступна оцінка, вибуття капітальних вкладень, доходи й витрати капітальних вкладень, знецінювання капітальних вкладень);
l нараховує податки на даній ділянці;
l забезпечує керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської
звітності порівняльною й достовірною бухгалтерською інформацією з відповідної ділянки обліку <...>
<...>
l виконує роботу з організації та обліку касових операцій;
l веде первинну документацію з прийняття та видачі готівки;
l здійснює контроль за первинною документацією щодо касових операцій та готує її до обробки;
l перевіряє цілісність замків, дверей, віконних гратів і печаток, справність охоронної сигналізації;
l приймає готівку за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером
або особою, яка на це вповноважена письмовим розпорядженням керівника підприємства;
l видає готівку з каси за видатковими касовими ордерами або іншим належно оформленим
документом з проставлянням на цих документах штампа з реквізитами видаткового касового
ордера;
l вносить записи до касової книги після одержання або видачі грошей за кожним ордером або
іншим документом, що його замінює;
l підраховує операції за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число й передає до
бухгалтерії <...>
<...>
l відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку матеріалів;
l складає звітні калькуляції з фактичної собівартості матеріалів з урахуванням усіх витрат;
l нараховує податки на даній ділянці <...>
l

Бухгалтер
з обліку
капітальних
вкладень

Бухгалтер з
обліку касових операцій

Бухгалтер з
обліку матеріалів
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Посада

Витяги з посадових інструкцій
(до розділу «Завдання та обов’язки»)

Бухгалтер
<...>
l визначає, що може бути віднесено до нематеріальних активів відповідно до вимог чинного
з обліку нематеріальних законодавства;
l веде облік операцій, пов’язаних з реалізацією права на використання нематеріальних активів;
активів
l здійснює приймання та контроль за первинною документацією на даній ділянці бухгалтерського обліку й готує її до обробки;
l відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку нематеріальних активів;
l нараховує податки на даній ділянці <...>
<...>
Бухгалтер з
обліку основ l відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з рухом основних засобів;
l складає звітні калькуляції за фактичною собівартістю основних засобів з урахуванням усіх
них засобів
витрат;
l нараховує податки на даній ділянці <...>
<...>
Бухгалтер з
податкового l відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, що призводять до виникнення доходів або витрат;
обліку
l самостійно визначає порядок документообігу та послідовність виконання операцій з формування показників податкового обліку, а також форми подання даних на паперових носіях <...>
Бухгалтер з
<...>
l здійснює приймання, аналіз і контроль за табелями обліку використання робочого часу та
розрахунку
готує їх до обробки;
заробітної
l приймає та контролює правильність оформлення листків непрацездатності та інших докуменплати
тів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, готує їх до подальшої обробки,
а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;
l нараховує заробітну плату працівникам підприємства, контролює витрачання коштів з фонду
оплати праці;
l здійснює реєстрацію бухгалтерських проводок та їх рознесення за рахунками;
l нараховує та перераховує страхові внески до державних позабюджетних соціальних фондів,
заробітні плати робітників і службовців, інші виплати та платежі, а також виконує відрахування
коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства;
l на основі відомості виплачує зарплату працівникам підприємства;
l здійснює контроль за дотриманням касової дисципліни, розрахунками з підзвітними особами <...>
Бухгалтер то- <...>
варної групи l контролює правильність і своєчасність оприбуткування надходження товарів на склад;
l контролює правильність і своєчасність складання звітів матеріально відповідальними
особами;
l відображає в документах бухгалтерського обліку операції з надходження й вибуття товарів, з
обліку розрахунків з постачальниками, складає реєстр дебіторської й кредиторської заборгованості;
l виконує звірку розрахунків з постачальниками;
l бере участь у проведенні інвентаризацій <...>
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Витяги з посадових інструкцій
(до розділу «Завдання та обов’язки»)

Посада
Бухгалтерревізор

<...>
відповідно до чинних інструкцій і положень плану, а також за спеціальними завданнями
проводить документальні ревізії господарсько-фінансової діяльності підприємств, а також їх
підрозділів, які перебувають на самостійному балансі;
l оформлює результати ревізії та подає їх до відповідних інстанцій для вжиття необхідних
заходів;
l дає оперативні вказівки керівникам ревізованого об’єкта щодо усунення виявлених порушень і недоліків, проведення контрольних перевірок виконаних робіт;
l контролює достовірність обліку коштів, які надходять, матеріальних, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, правильність витрат матеріалів, пального, електроенергії, коштів,
дотримання кошторисів витрат, порядок складання звітності відповідно до первинних документів, а також організацію проведення інвентаризації й бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства;
l контролює діяльність працівників підприємства щодо організації ведення бухгалтерського
обліку <...>
l

«Співпраця з іншими структурними підрозділами організації»; «Організація роботи» тощо;
 у розділі «Загальні положення» має вказуватися організаційна форма ведення бухгалтерського обліку, що обирається керівником підприємства залежно від обсягу роботи;
 у положенні можуть бути закріплені
основні кваліфікаційні вимоги до головного бухгалтера (наприклад: «На посаду головного бухгалтера може бути прийнято фахівця з досвідом
роботи в бухгалтерії не менше п’яти років, який
має вищу економічну освіту» тощо);
 головний бухгалтер має обґрунтовано визначити кількість працівників бухгалтерії та ступінь їх кваліфікації, з метою чого розробляються
посадові інструкції;
 посадові інструкції складаються та доводяться до відома (під підпис) кожного працівника
бухгалтерської служби з метою розмежування
повноважень працівників, визначення їх прав і
обов’язків. Працівники, які обіймають однакові
посади, можуть виконувати різні функції. У той же
час з ними можна погодити можливість виконання
додаткових споріднених завдань. У посадовій інструкції необхідно вказати, які документи одержує
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працівник для обробки, кому він їх надалі передає,
які документи він має право підписувати.
Таким чином, у документації, що регламентує організацію діяльності бухгалтерії, мають
бути чітко прописані й затверджені керівником
підприємства функції бухгалтерії та посадові
обов’язки кожного працівника.
Крім того, слід враховувати ще й суб’єктивні
чинники організації бухгалтерської справи, поява яких залежить тільки від організації роботи
бухгалтерії та ставлення працівників до своїх
обов’язків. Вважаємо, що організаційно-технічними заходами, що підвищать результати діяльності бухгалтерії, можуть стати:
 подвійна перевірка документів, яка полягає в тому, що після складання документа одним
працівником бухгалтерії інший повністю перевіряє цей документ, підтверджує проведення перевірки підписом і відповідає за правильність даних
нарівні зі співробітником, який склав документ;
 години прийому в бухгалтерії. З метою забезпечення сприятливих умов для роботи співробітників бухгалтерії наказом керівника підприємства має бути затверджено розпорядок роботи
бухгалтерії, у т. ч. вказано час, в який працівники

103

Підбираємо галузеві посади (професії)

підприємства можуть звернутися до бухгалтерії
для вирішення службових питань;
 виключення зайвих обов’язків бухгалтерів:
варто виключати функції, не властиві бухгалтерським посадам (наприклад, оформлення й укладення договорів зі сторонніми організаціями,
складання табелів обліку використання робочого часу, ведення матеріального обліку (залишити
лише контроль за цією ділянкою обліку)) тощо;
 організація документообігу. Вона має
бути встановлена наказом керівника, в якому
слід чітко визначити форми подання до бухгалтерії документів, строки їх подання, відповідальних за це осіб тощо. Також має бути встановлена

104

відповідальність працівників за несвоєчасну й
неякісну обробку документів;
 інвентаризація на підприємстві. Як відомо, інвентаризація має охоплювати не лише
перевірку матеріально-виробничих запасів, а й
усіх активів, зобов’язань тощо. Під час інвентаризації мають встановлюватися реальні дані за
всіма рахунками бухгалтерського обліку (статтями балансу) на відповідну дату. У разі розбіжності показників працівникам бухгалтерії варто
розпочати перевірку з даних бухгалтерії, й тільки після встановлення правильності бухгалтерських даних висувати претензії до інших підрозділів підприємства. 
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І знову зміни!

Запроваджуємо правильно
Оксана Щур,

співзасновник Львівського клубу менеджерів з
персоналу «HR-кав’ярня», HR-бізнес-партнер
групи компаній «ІСТ»

Стародавнє прокляття «Щоб ти жив в епоху змін» торкнулося нас
не на жарт. Те, що відбувається сьогодні в Україні, та й у світі в
цілому, складно назвати стабільною ситуацією. І якщо раніше ми
знали, чого очікувати та як планувати свою роботу, то зараз всі
живемо ніби над жерлом постійно діючого вулкана. Здається
хаос — це єдине, що є постійним. Але чи так все безнадійно?

В

ирішила висвітлити цю тему, оскільки все
життя любила зміни, і навіть якщо змін не
відбувалося ззовні, мені вдавалося генерувати їх зсередини. Я переконана, що лише
зміни є носієм прогресу й розвитку.
Ми не цікаві світу без еволюції, а еволюція не
може відбуватися без змін. Тому давайте підійдемо
до теми змін з такими ключовими постулатами:
1. Зміни — це чудово!
2. Зміни — це розвиток.
Якщо перенестися в реалії компаній, то будьяка зміна ззовні потребує зміни зсередини. Тому за
таких зовнішніх буревіїв слід братися до роботи й
влаштовувати невеличкі внутрішні шторми.
Я прихильник переконання, що якщо хаос неможливо впорядкувати, його слід очолити. А це
означає, що навіть під час змін існують свої правила, які допомагають нам рухатися швидше й ефективніше, ніж інші . Поділюся деякими з них.
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Реакція на зміни у всіх однакова, і її можна зоб
разити так, як показано на схемі.
Шок

Прийняття

Заперечення

Перші кроки,
перевірка

Гнів

Торг

Депресія

 Спочатку шок — ми не розуміємо, що відбувається. Адже дотепер все було звично й зрозуміло,
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а зараз потрібно діяти й взаємодіяти по-новому. «все пропало», «мене тут не цінують», «вже ніколи не
Перша здорова реакція будь-якого організму — зупи- буде так, як колись» тощо. Так, рівень емоцій у колекнитися. Не сподівайтеся, що після того як ви озвучите тиві значно знижується, але це саме той етап, з якого
новини про зміни, усі одразу почнуть щось робити ви нарешті зможете рухатися вгору. У процесі впроабо протестувати.
вадження змін цей етап — як дно океану, в який ми
Порада № 1: для початку дайте людям оговта- спочатку падаємо й тонемо, а потім, дійшовши до
тися.
самого дна, відштовхуємося, відчувши опору, та
 Заперечення. Ми звикли жити в системі. випливаємо на поверхню.
Якщо пригадати шкільну програму з фізики, будьПорада № 5: головне — самому не потрапити
яка замкнена система прагне до рівноваги. Коли під загальну депресію, тримайтеся, перемога вже
один або більшість елементів системи виходить з близько!
ладу чи змінюється, система не одразу може працю Перші кроки, перевірка. Ось він, довгоочівати по-іншому. Вона прагкуваний етап процесу змін,
не повернутися у звичний
в якому з’являється констан. Саме тому будь-яка
структив. Працівники змиНавіть під час змін існують свої
зміна після того, як ми оговрилися зі змінами, вже не
правила, які допомагають нам
талися від шоку, одразу безрухатися швидше й ефективніше, сприймають їх як вісників
думно заперечується. Часто
апокаліпсису в компанії.
ніж інші
це відбувається на рефлекПочинають розуміти, що,
сивному рівні. Ми не замиснаприклад, нова система
люємося, до яких наслідків
мотивації, крім того що
призведе зміна, ми її автоматично не сприймаємо, містить багато штрафів і вимог, має й численні
заперечуємо як порушника спокою системи.
можливості. Або що новий керівник хоч і жорПорада № 2: не сприймайте заперечення ново- сткий на перший погляд, але готовий йти в бій з
введень як істину в останній інстанції.
конкурентом разом із вами плече до плеча. Пра Гнів. Якщо ми розуміємо, що повернути систе- цівники починають пробувати жити за новими
му до звичної рівноваги нам не вдається і змін не правилами.
уникнути, ми починаємо гніватися.
 Прийняття. Зміни впроваджені, нова система
Порада № 3: негативні емоції під час змін будуть стала частиною життя працівників і може ефективно
у всіх, не сприймайте їх близько до серця, спокійно працювати без супроводу.
рухайтеся далі — вони тимчасові.
Наголошую ще раз — описані вище етапи є не Торг. Коли емоції не дали результату, ми про- змінними. Вони присутні в кожного, хто зіштовхубуємо торгуватися. «А давайте будемо працювати ється зі змінами. І абсолютно не важливо, чи це зміна
трішки по-старому, трішки по-новому» або «Давай- системи мотивації в компанії чи це стосується осоте ці зміни будемо впроваджувати дуже-дуже бистого життя. Різниця тільки в тривалості кожного
поступово».
етапу: хтось може затримуватись на стадії шоку, гніПорада № 4: не торгуйтеся, продовжуйте руха- ву чи заперечення роками (як не сумно це звучить),
тися в запланованому напрямку.
а для когось час на цих стадіях можна вимірювати
 Депресія. Якщо нічого не працює, всі аргумен- хвилинами.
ти використані, а зміни й далі впроваджуються семиВиникає закономірне запитання: від чого залемильними кроками, настає етап, коли здається, що жить швидкість сприйняття змін? Від усвідомлення
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підходу до ситуації кожною окремою особистістю та
рівня розвитку людини.

Роль HR-менеджера
Нам, HR-фахівцям, цікаво, як ми можемо форсувати
ці процеси та робити їх ефективнішими. Є два важливих моменти:
 по-перше, персонал має бути готовий до змін;
 по-друге, потрібно правильно супроводжувати
запровадження змін.

Як розвивати готовність до змін?
 Створіть у компанії відчуття неминучості змін,
своєрідної «гарячої платформи», на якій ти вже не
можеш стояти й мусиш обов’язково йти вперед.
Працівники самі ініціюватимуть потрібні вам зміни.
 Створіть команду реформаторів. Тих, хто стане
носієм змін і їх «проповідником». Згідно з різними дослідженнями, достатньо, щоб лише 10 % працівників
стало на бік змін і були їх носіями, і тоді решта змінить
гнів на милість.
 Плануйте зміни, пропишіть бачення, стратегію,
ризики змін. І планомірно це втілюйте.
 Створіть умови, в яких кожний працівник зможе стати дійовою особою в процесі сценарію змін.
Якщо фундамент готовий, рухаємося далі й впроваджуємо зміни. Кілька порад:
 Комунікуйте. Впроваджуйте зміни через правильні канали комунікації та піар. Вважаєте, що піар
потрібен тільки ззовні? Помиляєтеся. Він потрібен і
всередині компанії. «Продайте» працівникам зміни,
приготуйте їх «під правильним соусом», і працівники ставатимуть у чергу за змінами, як американці за
новеньким айфоном.
 Святкуйте проміжні результати. Давайте позитивне підкріплення, адже ви пам’ятаєте, що для
психіки кожної людини зміни — це випробування.
 Фіксуйте й аналізуйте успіхи та поглиблюйте їх.
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 Закріплюйте досягнуті зміни в корпоративній культурі.
Варто згадати, що всі зміни слід впроваджувати
на чотирьох рівнях:
1. Логіка. Пояснюйте, що відбувається. Все має
бути чітко, прозоро й розумно.
2. Фізика. Кажуть, праця перетворила мавпу на
людину. Це не жарт, саме через фізичні дії, використовуючи наше тіло, ми швидше й легше справляємося насамперед з негативними емоціями, які,
як ви вже знаєте, супроводжують зміни на перших
етапах. Подбайте, щоб ваші працівники мали можливість застосувати цей канал. Варіантів безліч —
спільні пробіги, суботники, походи. Будь-що, але з
розумом і зі змістом (розумінням, для чого це
робиться).
3. Сенс. Не впроваджуйте зміни без однозначної
відповіді працівникам, для чого все це. Заради чого
вони мають пройти весь цей шлях? Тут можливі такі
варіанти: заради чогось більшого на рівні компанії,
заради чогось більшого на рівні відділу та на рівні
самої особистості. Відповіді на кожному рівні можуть
дуже відрізнятися, але знати їх слід усі.
4. Душа. Зміни мають відбуватися не тільки логічно й правильно, а й приносити задоволення, не засмучувати, а надихати. Тому не забувайте про творчість і
підключайте творче самовираження працівників під
час впровадження змін.
Наостанок підсумую:
 пам’ятайте, що зміни — це розвиток;
 у будь-якому хаосі є свої закони, їх просто слід
знати;
 правильно підготуватися до змін — це вже половина успіху;
 впровадження змін буде легшим, якщо його
здійснювати одразу кількома каналами.
Враховуючи ці нехитрі поради, можна крок за
кроком, а головне із задоволенням впровадити
будь-які необхідні для вас зміни, і не тільки в компанії. І пам’ятаймо, що всі зміни починаються
з нас! 
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Мотивація персоналу:
сфера впливу
HR-менеджера
Євгенія Квітка,
HR-консультант

Що змушує людину працювати? Що змушує її добре працювати? Чому працівники обирають ту чи іншу компанію й витрачають більшість свого часу,
енергії й натхнення задля процвітання чийогось бізнесу?
Навряд чи ми зможемо знайти відповіді на всі запитання, однак мета цієї
статті — не стільки відповіді, скільки актуалізація самих запитань, адже всім
відомо, що правильно поставлене запитання — це половина відповіді

П

ро мотивацію персоналу написано безліч
книг і статей, мабуть, всіма існуючими у
світі мовами, і цей потік інформації не припиняється. Щодня мільйони менеджерів по
всьому світу шукають відповіді на згадані запитання та нові способи впливу на своїх підлеглих.
Єдиної думки не існує, як немає й універсального
рецепта: ніхто не надасть вам переліку дій, виконуючи які ви матимете завжди ефективний і мотивований
персонал. Принаймні до того часу, поки його у вашій
компанії не замінять роботи. Поки ви маєте справу з
живими людьми, будьте готові до того, що працювати над мотивацією працівників необхідно постійно.

Мотивація: зсередини та ззовні
Спочатку визначимось із термінами. В українському бізнес-середовищі поряд із «мотивацією» вжи-
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вають термін «стимулювання» персоналу. Стимулюванням називають процес зовнішнього впливу
на мотивацію людини. При цьому під терміном
«мотивація» розуміють, як правило, як внутрішні
мотиви людини, тобто те, що спонукає її діяти певним чином, робити або не робити щось, так і засоби
зовнішнього впливу на поведінку людини.

Принцип прогресу
Професор Гарвардської школи бізнесу Тереза Амабайл та дослідник Стівен Крамер провели дослідження, в ході якого учасники проектних команд
надсилали їм щоденники, в яких описували свою
роботу, значимі події, пережиті емоції та настрій.
Під час дослідження з’ясувалося, що на мотивацію працівників напряму впливає прогрес у роботі.
Порівнюючи найкращі й найгірші дні, дослідники
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встановили, що 76 % днів із найкращим настроєм
відповідали дням, коли в роботі було досягнуто
прогресу, і тільки 13 % днів з найкращим настроєм
збіглися з дням регресу. При цьому 67 % найгірших
днів були пов’язанні з регресом і тільки 25 % найгірших днів супроводжувались прогресом у роботі.
Хоча в ході дослідження було встановлено
взаємозв’язок між прогресом/регресом у роботі та
мотивацією, причинно-наслідкового зв’язку точно
не встановлено. Що саме є першопричиною: позитивний робочий клімат призводить до прогресу
чи навпаки: прогрес — до позитивного робочого
клімату? Дослідники дійшли висновку, що причинно-наслідковий зв’язок простежується в обох
напрямках, тому менеджери можуть використовувати його в роботі.
Принцип прогресу працює тільки в тому випадку, коли людина виконує значиму для неї роботу.
Якщо прогрес не приносить задоволення, це свідчить про те, що людина не вважає результати своєї
роботи справді важливими.
Керівник може впливати на щоденний прогрес
у роботі, використовуючи каталізатори та підживлення. Т. Амабайл і С. Крамер наводять таке їх виз
начення:
 каталізатори — дії, що підтримують роботу:
правильна постановка цілей, свобода дій, достатня
кількість часу та ресурсів, відкритість, обмін ідеями.
Їх протилежність — інгібітори — включають в себе
відсутність підтримки й активне втручання в роботу. Через їх вплив на прогрес каталізатори та інгібітори в кінцевому підсумку впливають на внутрішній
мікроклімат, але вони мають і безпосередній вплив:
коли люди розуміють, що в них є чіткі й значимі для
них цілі, достатні ресурси, однодумці-колеги тощо,
вони підживлюють свої емоції й мотивацію;
 підживлення — це акти міжособистісної підтримки, такі як повага, визнання, заохочення, емоційний комфорт. Їх протилежності (токсини) включають неповагу, розчарування, ігнорування емоцій,
міжособистісний конфлікт. Підживлення й токсини
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впливають на трудовий мікроклімат негайно й безпосередньо.
Усі ці дії, і каталізатори, і підживлення, не є чимось надприродним і складним, але на практиці керівники часто забувають або нехтують ними. Довгострокові перспективи часто здаються керівникам
важливішими, ніж турбота про емоційний комфорт
підлеглих.

Сфера впливу HR-менеджера
Що саме перебуває у сфері впливу HR-менеджера?
Може він впливати на внутрішні мотиви людини чи
його завдання обмежується розробкою мотиваційних програм? Джим Колінз у своїй книзі «Good to
Great: Why Some Companies Make the Leap… and
Others Don’t» висловлює думку, що якщо люди підібрані правильно, вони не потребують мотивації
(тобто зовнішнього стимулювання). Все, що необхідно, — це забезпечити відсутність демотивуючих
факторів.

Правильний підбір
Ніщо, що дійсно нас цікавить,
не є важким для нас.
Генрі Форд

Отже, робота над мотивацією починається з грамотного підбору персоналу: потрібно знайти людей, які вже достатньо мотивовані для виконання
певної роботи. Якщо людина не мотивована, якщо
вона не любить справу, якою займається, вона не
буде корисним та успішним працівником.
У процесі підбору важливо отримати відповіді
на запитання: чому людина займається саме цією
справою? Що її надихає? Які фактори є для неї найважливішими? Чи може ваша компанія забезпечити їх наявність?
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Саме на цьому етапі починається системна робота над управлінням мотивацією працівника. Отримавши відповіді на запитання, наведені в попередньому абзаці, ви, по-перше, зробите висновок, чи
потрібно людину приймати на роботу, а по-друге —
зрозумієте, яким чином компанія зможе вплинути
на мотивацію цього працівника в подальшому.

 Створення сприятливого клімату в кризових умовах.
Коли виникає проблема, такий керівник починає негайно аналізувати її причини разом з командою, нікого при цьому не звинувачуючи. Таким
чином він моделює поведінку працівників у кризових ситуаціях: не панікувати, не шукати винуватих,
а виявити причини й розробити узгоджений план
дій. Такий практичний підхід дає підлеглим відчуття
Хто має опікуватись питанням мотивації
просування вперед, незважаючи на помилки та
персоналу в компанії?
невдачі, притаманні будь-якому проекту.
 Бути в курсі повсякденної діяльності коДонедавна більшість керівників вважали, що моти- манди.
вація — це те, чим мають займатися HR-менеджери.
При цьому важливо створити клімат, за якого підВони повинні розробляти
леглі самі повідомляють
всілякі програми, премії,
керівнику про успіхи, невдабонуси, а якщо щось із прочі та плани, навіть коли він
Основна мета HR-менеджера —
дуктивністю персоналу не
цього не вимагає.
допомогти лінійним керівникам
так — отже, HR-відділ не
 Застосування ситуапідтримувати на належному
справляється зі своїм зав
тивного підходу в менеджрівні мотивацію працівника, не
данням.
менті.
допускати демотивації, вчасно
Однак все більше комІдеальний керівник відвідстежувати всі негативні
паній починають розуміти,
стежує зміни настрою в
що управляють персоналом
колективі й поводить себе
фактори
безпосередні керівники, а не
відповідно до подій, які не-
HR-фахівці. А отже, саме від
щодавно відбулися. Щодня
безпосереднього керівника
він застосовує різну тактинасамперед залежить, наскільки мотивованим буде ку, залежно від того, що найкраще вплине на внут
персонал, звісно, за умови, що він правильно підіб рішній робочий клімат.
раний.
 Бути ресурсом для членів команди, не
Основна мета HR-менеджера — допомогти лі- займатись мікроменеджментом.
нійним керівникам підтримувати на належному
Мікроменеджери не дають працівникам автонорівні мотивацію працівника, не допускати демоти- мії, вони диктують кожний крок. Ідеальний керіввації, вчасно відстежувати всі негативні фактори.
ник ставить чітку стратегічну мету, даючи змогу
працівникам самостійно вирішувати, як до неї
рухатися.
Ідеальний керівник
Мікроменеджери часто запитують підлеглих
про їх роботу без надання будь-якої реальної допоУ своєму дослідженні Т. Амабайл і С. Крамер опи- моги.
сали також модель ідеального керівника й вивели
Мікроменеджери в будь-якій проблемі знахокілька його ключових умінь.
дять винуватого, спонукаючи працівників прихову-
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вати невдачі замість того, щоб відверто їх обговорити.
Мікроменеджери схильні накопичувати інформацію для її використання як секретної зброї. Такі
дії є справді руйнівними для мотивації працівників.
Коли вони розуміють, що їх керівник приховує
потенційно корисну інформацію, вони відчувають
себе незрілими й інфантильними. Ідеальний керівник швидко передає думки вищого керівництва
щодо реалізації проекту, реакцію та потреби клієнтів, а також можливі джерела допомоги в ході реалізації проекту.
Описану модель можна взяти за основу під час
визначення компетенцій керівників та для розробки програм їх навчання.

Фактори демотивації
Демотивація, так само як і мотивація, має внутрішні
й зовнішні причини. Втрату мотивації може спричинити внутрішнє «вигорання», пов’язане з втратою
інтересу до виконуваної роботи, або зовнішні фактори, пов’язані з неефективним менеджментом або
умовами праці.
Звісно, в кожному індивідуальному випадку
слід встановити реальні причини демотивації працівника, але важливо розуміти основні її причини
для уникнення такого явища. Серед поширених
причин демотивації різні дослідники виділяють зазвичай такі:
 невідповідність заявленої та реальної корпоративної культури в компанії. На етапі підбору слід
надати кандидату максимально правдиву та реалістичну інформацію про компанію, її корпоративну
культуру, взаємовідносини в колективі, наявність
конфліктів тощо;
 занадто висока кваліфікація працівника. Якщо
людина не може на своєму робочому місці реалізувати свої знання й навички, якщо робота занадто
проста для неї, це швидко призводить до демотива-
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ції. Для того, щоб робота була цікавою, вона має
бути складною, забезпечувати простір для розвитку
працівника. Тобто виконувана робота має потребувати трохи більше знань і навичок, ніж ті, якими
володіє працівник. Для того, щоб цей принцип зберігався, роботу слід поступово ускладнювати;
 ігнорування ідей працівника. Навіть якщо
ідея, яку пропонує працівник, не може бути реалізована, слід надати йому адекватний зворотний
зв’язок, пояснити причини її відхилення;
 відсутність професійного та кар’єрного зростання. Людина завжди або розвивається, або деградує, не буває проміжного стану. Тому слід постійно
забезпечувати можливості для розвитку працівників. Існують різні теорії щодо того, скільки часу
людина може виконувати одну й ту ж саму роботу,
але в середньому цей термін становить 4-5 років.
Після цього, якщо немає можливості для кар’єрного
та професійного зростання, працівник втрачає
інтерес до роботи;
 відсутність визнання керівництвом досягнень
і результатів працівника;
 відсутність регулярного зворотного зв’язку.
Своєчасний і конструктивний зворотний зв’язок —
один із найважливіших факторів мотивації. На
практиці ним часто нехтують, і це обов’язково призводить до поступової втрати мотивації. Керівник
має регулярно спілкуватися з кожним працівником
свого відділу індивідуально, обговорювати актуальні проблеми, болючі питання, хвалити за добре
виконані завдання та вказувати на недоліки в роботі. Такі розмови потрібно проводити не рідше ніж
раз на 2-3 місяці;
 надмірно жорсткі правила й обмеження.
Ними неможливо залучити й утримати справді
талановитих працівників. Звісно, певні правила
мають бути в будь-якій організації, але коли вони
занадто суворі, людям легше змінити місце роботи,
аніж дотримуватись їх;
 просування кар’єрними сходами не тих
людей. Що може бути гірше нереалізованих
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кар’єрних амбіцій? Бачити, як довгоочікуване підвищення отримує той, хто на нього не заслуговує.
Звісно, завжди є місце для суб’єктивних оцінок, але
якщо керівник підвищує когось зі своїх підлеглих,
керуючись власними симпатіями, а не професійними якостями й результатами роботи, це негативно
вплине на мотивацію інших працівників.

Системний підхід
Управління мотивацією персоналу не буде успішним без системного підходу, який базується на таких основних принципах:
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 правильний підбір, про який мова йшла
вище;
 гідні умови праці, що включають прийнятний рівень заробітної плати;
 здоровий мікроклімат у колективі;
 адекватний менеджмент;
 вчасна профілактика демотивації.
Усі ці принципи є однаково важливими, невиконання будь-якого з них призведе до падіння рівня мотивації працівників. Жодна програма
мотивації, якою б прогресивною та унікальною
вона не була, не дасть очікуваних результатів,
якщо в компанії не створені умови для підтримання мотивації працівників. 
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Усміхніться

Привітав начальника з Днем сміху. А він у відповідь привітав мене з Днем дурня. І не посперечаєшся.
— Чому податкову декларацію ти подаєш зав
жди 1 квітня?
— Щоб потім, у разі чого, можна було сказати,
що це був жарт.
У будь-який інший день можна розіграти набагато більшу кількість людей, ніж 1 квітня.
У нас на роботі ввели щорічний огляд у нарколога і психіатра, плюс довідка про несудимість. Мабуть підозрюють, що тверезі й нормальні люди
за таку зарплату працювати не будуть.

Прийшов додому о 4 ранку. Відчинив двері тато
й відразу запитання:
— Чого прийшов?
Я розгубився й відповів:
— Поснідати.
У вас є хоч якісь рекомендації з попередньої роботи?
— Звичайно, мені начальник порекомендував
починати шукати нову роботу.
На вулиці до молодого чоловіка підходить гарненька жінка.
— Перепрошую, але мені здається, що ви батько
одного з моїх дітей...
Чоловік з переляку:
— Я-я-я-я?!
— Заспокойтеся, я вчителька.

Дружина чоловікові:
— Милий, сьогодні в обідню перерву я забігла
до тебе на роботу і взяла з кишені твого піджака
500 грн.
— Нічого страшного, я вже два тижні як там не
працюю…

— Чому ви запізнилися на роботу?
— А чому ви зарплату затримуєте?
— Ну врешті-решт ви її отримуєте.
— Так і на роботу я все-таки прийшов.

Весна, як жінка: каже, що вже йде, а сама сидить
в халаті, з мокрим волоссям і нігті фарбує!

— Алло, поліція. Допоможіть, мене грабують!
— Зараз до вас приїдуть. Ви де?
— Я вдома. Вивчаю нову квитанцію на кварт
плату!

— Лікарю, я як отримую зарплату — не перестаю
сміятись!
— Ну й добре! Сміх продовжує життя!
— Тобто до пенсії я дотягну?
— Звичайно! Далі буде ще смішніше!

— Тук-тук!
— Хто там?
— Це я, бажання попрацювати. Не хвилюйтесь, я
буквально на хвилинку!

У всіх свої проблеми: у жінок при повній шафі —
нічого одягнути, у чоловіків при повному холодильнику — нічого поїсти!

Начальник завжди оцінить твої жертви. Якщо ти
захворів, але прийшов на роботу, тобі дозволять
працювати за тих, хто захворів і залишився вдома.
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