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Я йшов і йшов, тремтячи від
холоду, нескінченними
коридорами,
заглядаючи в усі двері в надії,
що вже наступна неодмінно
виявиться дверима в літо.
Роберт Гайнлайн «Двері в літо»

Червневе слово редактора планувалося писати в позитивному літньовідпускному настрої, та склалося не так, як гадалося. Чергові «нежданчики» від керівництва держави змушують дуже швидко змінювати
думки, які впливають на реалізацію наших задумів. Указ Президента
України про обмеження доступу до деяких сайтів, безумовно, дав привід багатьом «інтернет-просунутим» громадяням забути про інші важливі питання й підняти паніку щодо обмеження користування певними
ресурсами. Та найбільший ажіотаж у діловому середовищі викликали
обмежувальні заходи щодо російської компанії «1С» та її дочірніх підприємств в Україні, адже 70-80 % підприємств нашої країни працюють з
цією програмою. Насправді, не все так погано, оскільки обмеження
стосуються не самої програми, а російської компанії, яка є її розробником. Українські ж споживачі 1С обслуговуються вітчизняними компаніями, а їх діяльність не забороняли. Крім того, конфігурація програмного
забезпечення 1С, на якій працює вітчизняний бізнес, розроблена українськими компаніями, які по франчайзингу мають право користуватися
1С. Технічна підтримка, оновлення, доопрацювання програми також
здійснюється вітчизняними компаніями. Маємо надію, що ми вас трішки
заспокоїли… А ще сподіваємося на краще й продовжуємо публікувати
серію статей про роботу кадровика в програмі «1С». Також шукатимемо можливостей ознайомити вас з альтернативними програмами, про
всяк випадок.
Однак не забуваймо, що попереду — тепле літо, а це час відпочинку та
відпусток. Про цікаві практичні ситуації, пов’язані з наданням відпусток,
читайте в статті Галини Фольварочної.
Все буде добре! Нехай щастить!
Як завжди з любов’ю,
головний редактор журналу
«Кадровик України»
Таміла Радченко

1

Зміст № 6 ЧЕРВень 2017

ЗАКОНОДАВСТВО

ПРАВО

6 Моніторинг

Соціальне страхування

Офіційні роз’яснення

18 Світлана Щербіна
Допомога по тимчасовій непрацездатності,
що пов’язана з нещасним випадком

8 Лист Міністерства соціальної політики України

щодо доплати працівникам, які використовують
у роботі дезинфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, від
17 березня 2017 р. № 737/0/101-17/28

9 Лист Міністерства соціальної політики України
від 21 березня 2017 р. № 791/0/101-17/282

10 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо зарахування до стажу роботи для встановлення надбавки за вислугу років періоду роботи
у військкоматі від 10 квітня 2017 р. № 1104/0/10117/281

10 Лист Міністерства соціальної політики України
від 13 квітня 2017 р. № 159/0/22-17

11 Лист Міністерства соціальної політики України

щодо розміру мінімальної зарплати та оплати
праці за підсумованого обліку робочого часу
від 21 лютого 2017 р. № 242/0/102-17/282

12 Лист Міністерства соціальної політики України
від 15 листопада 2013 р. № 491/13/116-13

13 Лист Міністерства соціальної політики України
від 31 березня 2017 р. № 1008/0/101-17/285

13 Лист Міністерства оборони України від 31 берез
ня 2017 р. № 116/9/5/2807

14 Лист Міністерства фінансів України «Про служ
бові відрядження» (витяг) від 17 лютого 2017 р.
№ 31-08030-16-10/4511

15 Лист Державної служби України з питань праці від 13 січня 2017 р. № 393/1/12-ДП-17
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У статті з’ясовані питання, пов’язані з підготовкою
документів для оплати тимчасової непрацездатності,
призначенням, виплатою та строками виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, обчисленням
середньої заробітної плати для її нарахування тощо

Відповідальність

24 Ірина Красовська
Матеріальна відповідальність працівника:
порядок застосування та відшкодування
Окрім добросовісного виконання трудових функцій,
обов’язком працівника є дбайливе ставлення до
майна підриємства. У разі його порушення працівник несе матеріальну відповідальність. Розглянемо,
які існують види матеріальної відповідальності,
у яких випадках роботодавець може застосувати
їх до працівника, а також як оформлюється відшкодування завданого підприємству збитку

Пенсійне забезпечення

33 Галина Мастюгіна
Перерахунок пенсій з травня 2017 року
З 1 травня 2017 р. прожитковий мінімум для осіб,
які втратили працездатність, становить 1312 грн.
У зв’язку з цим органами Пенсійного фонду України проведено перерахунок пенсій, у результаті
чого підвищилися розміри виплат, що визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.
Докладніше про це — в статті
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Перевірки

50 Відповіді на запитання

36 Вікторія Галкіна
Перевірки роботодавців: безперешкодні й
без попередження. Коментар до нового
порядку

52 Календар

У статті детально розглянуто Порядок здійснення
контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26 квітня
2017 р. № 295, що визначає процедуру проведення
перевірок роботодавців — юридичних та фізичних
(які використовують найману працю) осіб

Кадровий роман

Міжнародний досвід управління
персоналом

40 Олександр Клименко
Американська модель управління
персоналом
У попередньому номері було розглянуто особливості системи управління персоналом в Японії, яка суттєво відрізняється від української, що склалася впродовж останніх років на більшості вітчизняних підприємств. Система управління персоналом у нашій
країні значною мірою подібна до так званої західної
моделі, яку часто розділяють на європейську (до якої
українська наближена найбільше) та американську.
Останню модель і розглянуто детально в статті

ПРАКТИКА
54 Галина Фольварочна

Подолання перешкод. Суміщення
в разі переведення

У шостій події кадрового роману на прикладі
практичної ситуації, що виникла на підприємстві,
розглядаємо можливість переведення працівника
зі збереженням за ним суміщення, яке було встановлене за попередньою посадою

Трудові книжки: практикум

60 Ярослава Паньків
Трудові книжки: огляд деяких ситуацій

Зайнятість населення

У роботі працівника кадрової служби заповнення
трудових книжок є чи не найвідповідальнішою
ділянкою роботи. Як свідчить практика, внесення
правильних записів — не така вже й проста справа, адже, так би мовити, скільки людей, стільки й
різноманітних життєвих і трудових ситуацій. У статті розглянуто деякі складні випадки оформлення
трудових книжок і внесення записів до них

45 Майя Шурко

1С для кадровика

Страховий стаж для призначення
допомоги по безробіттю

У статті розглянуті питання щодо обчислення страхового стажу для виплати допомоги по безробіттю;
періодів, які не включаються до страхового стажу;
умов, розміру та тривалості виплати допомоги по
безробіттю тощо
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67 Тетяна Федорова
Кадровий облік в 1С: робота
з довідниками посад
У статті розглянуто порядок роботи з довідниками
«Посади» та «Посади організацій» у конфігурації «1С:
Зарплата та управління персоналом», а також у кон-
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фігураціях «1С:Управління торговельним підприємством» та «1С:Управління виробничим підприємством»

Звільнення працівників:
теорія та практика

81 Євгенія Каляпіна

Звільнення за скороченням чисельності
або штату працівників

Розірвання трудового договору в разі змін в організації виробництва та праці підприємства, скорочення
чисельності або штату працівників є звільненням з
ініціативи власника. Питання щодо розірвання трудового договору за цією підставою є досить актуальним, і з ним пов’язано багато підводних каменів, які
можуть постати на шляху роботодавця. Щоб захиститися від негативних наслідків цієї процедури, слід
уважно поставитися до її документального оформлення. Саме про це й піде мова в статті

Діловодство

91 Олена Замкова
Вимоги до оформлення колективного
договору
Продовжуємо розглядати організаційні документи,
що утворюються в процесі діяльності переважної
більшості юридичних осіб. У статті розглянуто вимоги до підготовки колективного договору

Час відпочинку

95 Галина Фольварочна

Відпустки: практичні нюанси в запитаннях та
відповідях

Час для відновлення стану організму, як правило,
іменується відпочинком. Для осіб, які перебувають у
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трудових відносинах з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від їх виду діяльності та
галузевої належності, а також працюють за трудовим
договором у фізичної особи такий відпочинок має
назву «відпустка». Більшість працівників зазвичай
намагаються використати її в літній період, тому про
актуальні й, на перший погляд, прості, але проблемні ситуації під час надання відпусток читайте в статті

ПЕРСОНАЛ
HR-практика

104 Наталія Шишлова

Як оптимізувати підготовку персоналу
до телефонних продажів

У продовженні статті, розпочатій у попередньому
номері журналу, автор зосереджує увагу на навчанні телефонним продажам, аналізує деякі помилки під час підготовки телефонних продавців та
наголошує на важливості емоційного залучення
персоналу до роботи

Основи управління

109 Наталія Пересипкіна

Зворотний зв’язок як ключ до розвитку
та мотивації персоналу

Поняття feedback (у перекладі з англ. — «зворотний
зв’язок») відоме кожному керівнику і так чи інакше
ним використовується. Найчастіше це неусвідомлена, автоматична реакція на дію працівника або
отриману інформацію, яка виливається в крик,
звинувачення й критику замість зваженого, запланованого й ефективного мотиваційного засобу.
У статті детально проаналізовано види зворотного
зв’язку, принципи та моделі його подачі тощо
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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З

Закон України «Про Єдиний державний
реєстр військовозобов’язаних» від 16
березня 2017 р. № 1951-VIII

гаданий Закон регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян
України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України
та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на особ
ливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, та
осіб, приписаних до призовних дільниць.
Закон набрав чинності 20 квітня 2017 р.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту війсь
ковослужбовців та членів їх сімей» від
6 квітня 2017 р. № 2004-VIII

З

Закон України «Про внесення зміни до
статті 42 Кодексу законів про працю
України щодо захисту трудових прав
працівників» від 6 квітня 2017 р.
№ 2005-VIII

З

аконом внесено зміни до статті 42 КЗпП, що стосуються розширення переліку категорій працівників, яким надається переважне право на залишення на
роботі, за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації, в разі скорочення
чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва
та праці (п. 1 ст. 40 КЗпП). До цього переліку включено працівників, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, в разі досягнення якого
особа має право на отримання пенсійних виплат.
Закон набрав чинності 30 квітня 2017 р.

Закон України «Про внесення змін до
статті 15 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального

З

аконом встановлено збільшення розміру одноразової грошової допомоги.
А саме:
 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі загибелі (смерті)
військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках,
зазначених у підпункті 1 пункту 2 статті 16 цього Закону;
 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі загибелі (смерті)
військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках,
зазначених у підпунктах 2–3 пункту 2 статті 16 цього Закону;
 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі встановлення
військовослужбовцю інвалідності I групи, 300-кратного прожиткового мінімуму,
встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, —
у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 250-кратного
прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня
календарного року, — у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності
III групи.
Закон набрав чинності 7 травня 2017 р.

аконом скасовано пільги особам, на яких поширюється вказаний Закон. А саме:
позачерговий безплатний капітальний ремонт власних житлових будинків
і першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир; користування
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захисту» щодо надання членам сімей
загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї»
від 13 квітня 2017 р. № 2014-VIII

в разі виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця
роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім
місцем роботи.
Закон набрав чинності 1 червня 2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П

Постанова «Деякі питання реалізації
статті 259 Кодексу законів про працю
України та статті 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
від 26 квітня 2017 р. № 295

остановою затверджено:
 Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства
про працю;
 Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства
про працю.
Згаданим нормативним актом, зокрема, передбачено, що державний контроль
за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення
інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:
 Держпраці та її територіальних органів;
 виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських,
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та
у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці,
оформлення трудових відносин).
Також Постановою передбачено, що про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці
повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо
тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню. Крім того, впроваджується можливість проведення за
бажанням роботодавця так званого аудиту трудового законодавства, а заходи
впливу застосовуватимуться лише в разі, якщо роботодавець відмовляється
усувати порушення.
Постанова набрала чинності 16 травня 2017 р.
Коментар до Постанови див. на с. 36 .

Постанова «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на
вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» від
26 квітня 2017 р. № 301

П

остановою затверджено Порядок, який визначає механізм проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного
володіння державною мовою з метою забезпечення виконання вимог Закону
України «Про державну службу».
Постанова набрала чинності 29 квітня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до Положення
про Фонд соціального захисту інвалідів» від 27 березня 2017 р. № 477
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П

оложення про Фонд соціального захисту інвалідів викладено в новій редакції.
Наказ набрав чинності 12 травня 2017 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 березня 2017 р. № 737/0/101-17/28
Щодо доплати працівникам, які використовують у роботі дезинфікувальні засоби,
а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів
Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто ваш
лист щодо забезпечення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 р. і повідомляється.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 р. мінімальна
заробітна плата встановлена в розмірі 3200 грн на місяць.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від
6 грудня 2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон № 1774-VIII) мінімальна заробітна плата складається
не лише з основної (тарифної) частини заробітної плати (посадовий оклад, тарифна ставка, ставка
заробітної плати), а й додаткової заробітної плати стимулюючого та заохочувального характеру
(доплати, надбавки, виробничі премії, інші заохочувальні виплати).
Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового
окладу (тарифної ставки, ставки заробітної плати), або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством.
Таким чином, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну
плату з урахуванням різних її складових, передбачених умовами оплати праці, не нижче розміру
мінімальної заробітної плати.
Водночас Законом № 1774-VIII встановлений перелік виплат, які при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються. 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.
Підпунктом «ґ» підпункту 3 пункту 3 постанови 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 передбачена виплата
працівникам за використання в роботі дезинфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті
прибиранням туалетів, — у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу.
Доплата в розмірі 10 % посадового (місячного) окладу (тарифної ставки) працівникам, які
використовують у роботі дезинфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням
туалетів, нараховується понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Це одна і та ж доплата, яка встановлюється працівникам за переліком посад, затвердженим
колективним договором закладу, в межах коштів, передбачених на оплату праці у кошторисі,
якщо виконання цих робіт включено до посадових обов’язків працівників. При цьому посадовими
обов’язками може бути передбачено виконання певних видів робіт з використанням дезинфікувальних засобів, або робота з прибирання туалетів з використанням дезинфікувальних засобів,
або просто прибирання туалетів.
Виплати, які не перелічені Законом № 1774-VIII, враховуються до мінімальної заробітної плати.
Це, зокрема, такі виплати, як доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних
робіт, підвищена оплата за роботу у святкові, вихідні дні, виробничі премії, індексація тощо.
Також до мінімальної заробітної плати враховується підвищення посадових окладів (тарифних
ставок, ставок заробітної плати), передбачене галузевими умовами оплати праці, зокрема, для
медичних, педагогічних працівників, працівників соціального захисту населення (за кваліфікаційну

8

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

категорію, старшинство, завідування кабінетами, за педагогічне навантаження, керівництво гуртками,
у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці тощо).
Зазначене підвищення посадових окладів є елементом формування нового посадового окладу
(тарифної ставки) з підвищенням, розмір якого встановлюється працівнику в штатному розписі,
і на який нараховуються інші додаткові виплати: доплати, надбавки тощо.
Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою
від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний
провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.
Директор Департаменту  	 		              О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21 березня 2017 р. № 791/0/101-17/282
<...>
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.
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.
Виплати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають враховуватись до мінімальної
заробітної плати.
Щодо сум середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час оплати грошових компенсацій
у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам,
які мають дітей; оплати додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством); оплати
додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих відпусток; оплати додаткових відпусток, що
надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»; сум заробітної плати, що зберігаються за основним місцем
роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів; сум, нарахованих особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва;
оплати спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплати пільгового часу
неповнолітнім; оплати працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків,
якщо вони виконуються в робочий час; оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові
та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних за бажанням
працівника до щорічної відпустки; оплати, що зберігається за працівником, який підлягає медичному
огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні; оплати простоїв не з вини працівника, то зазначені виплати не є заробітною платою працівника, яку роботодавець
виплачує йому за виконану роботу, а це виплати, які розраховуються згідно з положеннями Порядку
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обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100.
Суми середнього заробітку не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.
Директор Департаменту  			              О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 10 квітня 2017 р. № 1104/0/101-17/281
Щодо зарахування до стажу роботи для встановлення надбавки за вислугу років
періоду роботи у військкоматі
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо зарахування до стажу роботи
для встановлення надбавки за вислугу років періоду роботи на посаді помічника начальника відділення у військкоматі та в межах компетенції повідомляє.
Постановою КМУ від 20 грудня 1993 р. № 1049 затверджено Положення про порядок і умови
виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших
державних органів (далі — Положення). Це Положення не поширюється, зокрема, на військово
службовців, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, для яких установлено
інші умови і порядок виплати надбавок за вислугу років.
Проте згідно з пунктом 4 Положення до стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за
вислугу років, включається, зокрема, час військової служби у Збройних Силах та інших військових
формуваннях.
Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні
встановлювати нових правових норм.
Директор Департаменту 	 	 	               О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 13 квітня 2017 р. № 159/0/22-17
<...> Відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи
за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем
та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого
часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо — працівник повинен бути
повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Згідно з пунктом 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 припинення трудового договору за пунктом 6 статті 36
КЗпП при відмові працівника від продовження роботи зі зміненими істотними умовами праці може
бути визнане обґрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при провадженні роботи за тією самою
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою викликана змінами в організації виробництва і праці (раціо
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налізацією робочих місць, введенням нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну
форму організації праці, і, навпаки, впровадженням передових методів, технологій, тощо).
Крім того зазначаємо, що скорочення обсягів продажу продукції не може бути визнано зміною
в організації виробництва і праці.
Разом з тим наявність таких обставин може спричинити, зокрема, раціоналізацію робочих
місць, що в розумінні пункту 10 зазначеної постанови Пленуму визнано зміною істотних умов праці.
Іншого чинним законодавством не передбачено.
<...>
Директор Юридичного департаменту 				  О. Туліна
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21 лютого 2017 р. № 242/0/102-17/282
Щодо розміру мінімальної зарплати та оплати праці
за підсумованого обліку робочого часу
<...>
1. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено з 1 січня 2017 р.
мінімальну заробітну плату в місячному розмірі — 3200 грн, у погодинному розмірі — 19,34 грн.
Отже, для працівників, яким встановлені місячні оклади з нормою праці — місяць, мінімальною
державною гарантією в оплаті праці є мінімальна заробітна плата в місячному розмірі, а для працівників з погодинною оплатою — мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі.
2. 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 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.
Частиною п’ятою статті 31 Закону встановлено, що в 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.
У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня та графіки
змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати
працівники за обліковий період, встановлений в колективному договорі, відповідав установленій
законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період.
У кінці кожного місяця провадиться нарахування працівникам належної їм заробітної плати
згідно з діючими умовами оплати праці: нарахування окладів, доплат і надбавок, в т. ч. за роботу у
нічний час, роботу у святкові та неробочі дні тощо, а по закінченню облікового періоду (півріччя),
у випадку наявності надурочних годин, провадиться оплата надурочної роботи.
При цьому у випадку, коли працівник відпрацював усі робочі години, встановлені йому графіком виходу на роботу (графіком змін), то йому мають нараховувати оклад, встановлений йому в
трудовому договорі (штатному розписі), провести за необхідності доплату до розміру мінімальної
заробітної плати та врахувати, що доплата за нічну роботу розраховується із встановленого працівнику окладу, проте нараховується понад розмір мінімальної заробітної плати.
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У випадку коли працівник протягом місяця перебував у відпустці без збереження заробітної
плати, щорічній відпустці, на лікарняному, не з’явився на роботі з нез’ясованих причин тощо, то
заробітна плата йому нараховується пропорційно відпрацьованому ним часу згідно із встановленим
графіком виходів (змін).
У кінці облікового періоду працівникові нараховують заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати та проводять оплату надурочних годин у подвійному розмірі понад розмір
мінімальної заробітної плати.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу 	 			

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 15 листопада 2013 р. № 491/13/116-13
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення та повідомляється.
Оскільки законодавчого визначення поняття «роз’їзний (пересувний) характер робіт» в Україні
немає, то в даній частині необхідно керуватися постановою Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС
«Про затвердження Положення про виплату надбавок, пов’язаних з пересувним і роз’їзним характером робіт у будівництві» від 1 червня 1989 р. № 169/10-87, яке є чинним в Україні відповідно до
Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів
законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII.
Зокрема, зазначеною вище постановою передбачено, що при визначенні терміна «роз’їзний
характер робіт» необхідно зважати на організацію (характер) виконання (проведення) робіт. Така
організація робіт передбачає виконання робіт на об’єктах, розташованих на значній відстані від місця
розташування організації, у зв’язку з поїздками в неробочий час від місцезнаходження організації
(збірного пункту) до місця роботи на об’єкті й назад.
Надбавка за пересувний характер робіт установлюється працівникам з метою компенсації підвищених витрат, пов’язаних із частою передислокацією організації або відірваністю від постійного
місця проживання.
Згідно з постановою КМУ від 31 березня 1999 р. № 490 (зі змінами, внесеними постановою КМУ
від 13 серпня 1999 р. № 1480) підприємства, установи, організації самостійно встановлюють надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для
виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких
виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або носить роз’їзний (пересувний)
характер, у розмірах, передбачених колективними договорами або за узгодженням із замовником.
Відповідно до зазначеного перелік професій працівників, робота яких має роз’їзний характер,
і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів цих працівників установлюються роботодавцем
самостійно в колективному договорі.
Згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої
наказом Мінфіну від 13 березня 1998 р. № 59 і зареєстрованої в Мін’юсті від 31 березня 1998 р. за
№ 218/2658, службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника
підприємства, об’єднання, установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.
Тобто в службові відрядження працівника направляють для виконання винятково трудових
функцій, обумовлених його посадовою інструкцією.
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Службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, не вважаються відрядженнями, якщо інше не передбачено законодавством, колективним
договором, трудовим договором (контрактом) між працівником і роботодавцем.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу  				

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 31 березня 2017 р. № 1008/0/101-17/285
<...> Згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних
Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153/2008, громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового
складу військової частини зобов’язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для
взяття їх на військовий облік.
Відповідно до статті 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни
України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, звільняються від роботи
на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків із збереженням за ними місця роботи, займаної
посади і середньої заробітної плати.
За ці дні середній заробіток зберігається за працівником (з урахуванням положень Порядку
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р.
№ 100) та нараховується йому з тієї самої середньої зарплати, за якою здійснювалась оплата за
період військової служби.
Директор Департаменту  	 		             О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Лист
від 31 березня 2017 р. № 116/9/5/2807
<...> Відповідно до пунктів 24 та 31 Порядку № 921 державні органи проводять звіряння не менше
одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних,
які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках
призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад, а також
із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації
місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і
військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу.
Крім того, під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів
призовників і військовозобов’язаних.
Державні органи вносять до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних зміни
облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до районних
(міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.
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Пунктом 37 Порядку № 921 на підприємства, установи та організації покладається виконання
низку заходів щодо ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних, серед яких
мають місце внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця
до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних.
Обов’язковою є перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військовооблікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а
у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання)
призовників і військовозобов’язаних здійснюватиметься тільки після взяття їх на військовий облік
у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в
Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки.
Персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та
організаціях й надалі буде вестись згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова
картка працівника», в якій у частині «Назва райвійськкомату за місцем реєстрації» розділу II дані
заповнюються на підставі подання військово-облікових документів, а в частині «Назва райвійськ
комату за місцем фактичного проживання» дані заповнюються відповідно до інформації, отриманої
у військовому комісаріаті після проведення перевірки державними органами відповідно до пункту
31 Порядку № 921.
Враховуючи зазначене, підприємства, установи та організацій, в яких працюють призовники і
військовозобов’язані, повинні у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів вносити до
особових карток призовників і військовозобов’язаних зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилати щомісяця до 5 числа повідомлення
про зміну облікових даних до районних (міських) військових комісаріатів за місцем реєстрації, про
що зазначено у військово-обліковому документі.
Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника управління персоналу —
заступника начальника штабу
Командування Сухопутних військ
Збройних сил України полковник 		 		

С. Скоринін

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Лист
від 17 лютого 2017 р. № 31-08030-16-10/4511
Про службові відрядження
(витяг)
Міністерство фінансів <...> розглянуло лист <...> щодо службових відряджень і повідомляє.
1. Виходячи з підпункту 170.9.1 Податкового кодексу України, не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом
керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому
законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на оплату
вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни),
на найм інших жилих приміщень тощо.
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Слід зазначити, що відповідно до Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації
України від 16 березня 2004 р. № 19, плата за надання готельних послуг стягується відповідно до єдиної
розрахункової години — 12-ї години поточної доби за місцевим часом. При проживанні в готелі менше
однієї доби та у разі раннього заїзду (до розрахункової години) чи пізнього виїзду (після розрахункової
години) готель самостійно визначає розмір плати за надання готельних послуг.
Враховуючи зазначене, державним службовцям, а також іншим особам, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відшкодування витрат на проживання у готелі має здійснюватись
у розмірі, вказаному в підтверджуючих документах, що засвідчують вартість послуг з проживання (при
цьому зазначені витрати не повинні перевищувати граничних сум витрат на найм житлового приміщення,
установлених постановою 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).
2. Постановою 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 та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою
наказом Міністерства фінансів від 13 березня 1998 р. № 59, визначено вичерпний перелік витрат, які
відшкодовуються працівнику при здійсненні ним оплати вартості проживання в готелях (мотелях),
інших житлових приміщеннях за час перебування у відрядженні.
Відшкодування витрат за послуги банків у зв’язку з оплатою за проживання в готелях (мотелях),
інших житлових приміщеннях вказаним законодавством не передбачено.
<...>
Заступник міністра — керівник апарату				

Є. Капінус

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 13 січня 2017 р. № 393/1/12-ДП-17
Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці) розглянула лист щодо надання
роз’яснення та повідомляє.
Частина третя статті 21 Закону України «Про охорону праці» регламентує обов’язок роботодавця
одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі — дозвіл).
Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулювання дозволів
визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою
КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (далі — Порядок).
Згідно з пунктом 6 Порядку дозвіл видається роботодавцеві на виконання робіт підвищеної
небезпеки, що зазначені в додатку 2 до Порядку.
Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, включено до Переліку робіт
підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 2 до Порядку.
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Також відповідно до пункту 21 Порядку роботи підвищеної небезпеки, зазначені в додатку 6 до
Порядку, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної
бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім
робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, включено до Переліку робіт
підвищеної небезпеки, що здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності його
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
п. 7 додатка 6 до Порядку.
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27 березня 2007 h/ № 62, зареєстровані в Мін’юсті України 4 червня 2007 р. за № 573/13840,
визначають, що:
 роботи верхолазні — роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях,
робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 м і більше
від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу;
 роботи на висоті — роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту,
перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а
також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше.
Отже, в разі виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 2 до Порядку, роботодавцеві необхідно одержати дозвіл, а в разі виконання робіт, зазначених у додатку 7 до Порядку,
роботодавцю потрібно подати до територіального органу Держпраці за місцем виконання таких
робіт декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства
з охорони праці.
Голова 	 			
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соціальне страхування

Світлана Щербіна,

консультант з бухгалтерського
та податкового обліку

Допомога по
тимчасовій непрацездатності,
що пов’язана з нещасним випадком
Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений
постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266);
 Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений по
становою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 27 квітня 2007 р. № 24 (далі — Порядок № 24);
 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за
хворювань України (далі — Фонд);
 медико-соціальна експертна комісія (далі — МСЕК).

В

ідповідно до підпункту 1.2 пункту 1
Порядку № 24 у разі настання страхового
випадку Фонд своєчасно та в повному
обсязі зобов’язаний відшкодувати шкоду,
заподіяну працівнику внаслідок ушкодження
його здоров’я або в разі його смерті, виплачу
ючи йому або особам, які перебували на його
утриманні, допомогу по тимчасовій непраце
здатності до відновлення працездатності або
встановлення інвалідності.
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Страховий випадок за:
 соціальним страхуванням від нещасних
випадків згідно з пунктом 10 статті 1 Закону
№ 1105 — це нещасний випадок на виробництві
або професійне захворювання (у т. ч. встановлене
чи виявлене в період, коли потерпілий не перебував
у трудових відносинах з підприємством, на якому
він захворів), що спричинили застрахованому:
професійно зумовлену фізичну чи психічну
травму;
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нещасний випадок або професійне захворю
вання, яке сталося внаслідок порушення ним
нормативних актів про охорону праці;
 соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності — це
подія, з настанням якої виникає право застра
хованої особи, членів її сім’ї або іншої особи на
отримання відповідно до цього Закону матері
ального забезпечення або соціальних послуг.

Документи для оплати тимчасової
непрацездатності
Допомога по тимчасовій непрацездатності за
перші п’ять днів виплачується за рахунок ко
штів роботодавця, а починаючи із шостого дня
непрацездатності — за рахунок коштів Фонду.
Відповідно до пункту 2.1 Порядку № 24 під
ставою для оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
та надання допомоги по тимчасовій непрацез
датності, що пов’язана з нещасним випадком на
виробництві або професійним захворюванням, є:
 листок непрацездатності, виданий в
установленому порядку (в якому має бути по
ставлена позначка зв’язку хвороби зі страховим
випадком);
 акт про нещасний випадок, пов’язаний з
виробництвом, за формою Н-1 або акт розслі
дування хронічного професійного захворювання
за формою П-4.
Зв’язок тимчасової непрацездатності з вироб
ничою травмою чи професійним захворюванням
засвідчується в медичній карті амбулаторного
чи стаціонарного хворого.

Дні, що не підлягають оплаті
Відповідно до статті 23 Закону № 1105
допомога по тимчасовій непрацездатності не
надається:
 у разі одержання застрахованою особою
травм або в разі її захворювання при вчиненні
нею злочину;
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 у разі навмисного заподіяння шкоди
своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи
чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
 за час перебування під арештом і за час
проведення судово-медичної експертизи;
 за час примусового лікування, призна
ченого за постановою суду;
 у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку
із захворюванням або травмою, що сталися вна
слідок алкогольного, наркотичного, токсичного
сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
 за період перебування застрахованої
особи у відпустці без збереження заробітної
плати, творчій відпустці, додатковій відпустці
у зв’язку з навчанням.
Якщо через певний час після нещасного
випадку на виробництві (професійного захво
рювання), який був оформлений одним з актів
за формами Н-1, Н-5, П-4, потерпілому праців
нику видано листок непрацездатності у зв’язку
з погіршенням стану здоров’я, що пов’язане
з цим нещасним випадком (професійним за
хворюванням), то допомога по тимчасовій не
працездатності надається в разі підтвердження
зв’язку захворювання із нещасним випадком
на виробництві (професійним захворюванням)
(п. 2.2 Порядку № 24).
Таким чином, подальша виплата допомоги
по тимчасовій непрацездатності потерпілому
у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, що
пов’язане з цим нещасним випадком (захво
рюванням), продовжується в разі засвідчення в
медичній карті хворого зв’язку захворювання з
нещасним випадком на виробництві (професій
ним захворюванням). У листку непрацездатності
в такому випадку має бути поставлена позначка
про зв’язок хвороби з нещасним випадком на
виробництві (професійним захворюванням).

Призначення та виплата допомоги
Відповідно до пункту 2.3 Порядку № 24 допо
мога по тимчасовій непрацездатності, пов’язаної
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з нещасним випадом, призначається та ви
плачується роботодавцем за місцем роботи
потерпілого, де стався страховий випадок, у
розмірі 100 % середньої заробітної плати. До
помога виплачується за робочі дні (години), що
припадають на дні тимчасової непрацездатності
згідно з графіком роботи.
Допомога потерпілому працівнику, який
працює за сумісництвом, призначається й
виплачується роботодавцем за місцем робо
ти, де стався страховий випадок. При цьому
враховується заробітна плата за основним
місцем роботи та за сумісництвом на підставі
довідок про середню заробітну плату (п. 2.4
Порядку № 24).
Добровільно застрахованій особі допомога
призначається робочим органом виконавчої
дирекції Фонду, в якому вона зареєстрована,
починаючи з шостого дня тимчасової непрацез
датності, пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві або професійним захворюванням.

Обчислення середньої заробітної
плати
Обчислення середньої заробітної плати для
нарахування допомоги по тимчасовій непра
цездатності, пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві, майже не відрізняється від
порядку її обчислення для оплати листка не
працездатності та здійснюється згідно з По
рядком № 1266.
Отже, для розрахунку середньої заробітної
плати потрібно визначити два показники:
 розрахунковий період;
 виплати, що враховуються під час об
числення середньої заробітної плати.
Далі слід визначити середньоденну заробіт
ну плату, яку для обчислення суми допомоги
необхідно помножити на кількість робочих
днів, що припадають на дні тимчасової не
працездатності без урахування календарних
днів, не відпрацьованих з поважних причин:
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Допомога потерпілому працівнику,
який працює за сумісництвом,
призначається й виплачується
роботодавцем за місцем роботи,
де стався страховий випадок
тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами, відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком,
відпустка без збереження заробітної плати (п. 3
Порядку № 1266).

Підстави для виплати допомоги
Кошти для здійснення виплати роботодавцем
допомоги по тимчасовій непрацездатності
потерпілому виділяються Фондом на підставі
заяви-розрахунку, форма якої наведена в до
датку до Порядку № 24.
Заява-розрахунок складається роботодавцем
у двох примірниках, які зберігаються в робото
давця та в робочому органі виконавчої дирекції
Фонду за місцезнаходженням роботодавця.
Інформація, внесена роботодавцем до за
яви-розрахунку, підтверджується підписами
керівника та головного бухгалтера, які є відпо
відальними за її достовірність. Робочий орган
виконавчої дирекції Фонду протягом 10 днів з
дня подання роботодавцем документів переві
ряє правильність нарахування сум, пов’язаних із
цими виплатами, та перераховує роботодавцю
кошти в сумі, зазначеній у заяві-розрахунку.
У разі виявлення помилок у розрахунку
суми допомоги заява-розрахунок повертається
роботодавцю із зазначенням строку їх ви
правлення. Після повторного надходження від
роботодавця заяви-розрахунку робочий орган
виконавчої дирекції Фонду протягом трьох днів
перевіряє виправлені роботодавцем помилки
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та перераховує йому кошти на особові рахунки
в банку або поштовими переказами.
Робочі органи виконавчої дирекції Фонду
розглядають справу про страхові виплати на
підставі заяви потерпілого або осіб, які мають
право на страхові виплати, за наявності всіх
необхідних документів, після чого приймають
відповідні рішення в 10-денний строк, не врахо
вуючи дня надходження останнього документа,
тобто в 10-денний строк з дня, наступного за
днем надходження останнього документа.
Рішення про призначення (відмову в при
значенні) страхових виплат оформляється по
становою (у т. ч. у разі призначення страхової
виплати за рішенням суду), у якій зазначаються
дані про потерпілого та осіб, які мають право на
страхові виплати, розміри виплат на кожного
члена сім’ї та їх строки або обґрунтування від
мови у виплатах.
Робочі органи виконавчої дирекції Фонду
можуть затримати страхові виплати до з’ясу
вання підстав для виплат, якщо документи про
страховий випадок оформлені з порушенням
установлених вимог.

Документи для виплати допомоги
Фондом
Для здійснення виплати Фондом допомоги
потерпілому роботодавцю потрібно разом із
заявою-розрахунком подати:
 копію листка непрацездатності (завіре
ну роботодавцем або працівником робочого
органу виконавчої дирекції Фонду на підставі
оригіналу);
 акт Н-1, або акт Н-5, або акт П-4;
 довідку про середню заробітну плату
(дохід) згідно з додатком 2 до Порядку № 1266;
 витяг з табеля обліку робочого часу по
терпілого, завірений роботодавцем.
Для виплати допомоги добровільно застра
хованій особі (потерпілому) до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду подаються зазна
чені вище документи, крім табеля. Натомість
додаються розрахункові документи про сплату
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страхових внесків за розрахунковий період до
бровільно застрахованої особи — потерпілого.

Одноразова допомога та щомісячна страхова виплата в разі втрати
працездатності
Відповідно до статті 42 Закону № 1105 у разі
настання страхового випадку Фонд зобов’язаний
у встановленому законодавством порядку своє
часно та в повному обсязі відшкодувати шкоду,
заподіяну працівникові внаслідок ушкодження
його здоров’я або в разі його смерті, виплачу
ючи йому або особам, які перебували на його
утриманні:
 одноразову допомогу в разі стійкої втрати
професійної працездатності або смерті по
терпілого;
 щомісячну грошову суму в разі часткової
чи повної втрати працездатності, що компенсує
відповідну частину втраченого заробітку по
терпілого (далі — щомісячна страхова виплата).

Призначення одноразової допомоги
та щомісячної страхової виплати
Згідно з пунктом 3.1 Порядку № 24 для
призначення одноразової допомоги та щомі
сячної страхової виплати до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду подаються:
 заява потерпілого про призначення стра
хових виплат;
 акт Н-1 (якщо стався нещасний випадок,
пов’язаний з виробництвом), висновок за фор
мою Т-1 (якщо такий складався);
 акт Н-5 або акт П-4;
 рішення суду про встановлення факту
нещасного випадку на виробництві або про
фесійного захворювання (якщо було засідання
суду з цього питання);
 висновок МСЕК про ступінь втрати про
фесійної працездатності;
 довідка про середню заробітну плату
(дохід);
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 копія трудової книжки або витяг з неї, за
свідчені роботодавцем або підписом працівника
робочого органу виконавчої дирекції Фонду в
разі пред’явлення оригіналу;
 довідка про розмір пенсії по інвалідності
(якщо вона призначена);
 протокол засідання комісії з питань охорони
праці підприємства, а якщо вона не створена на
підприємстві — комісії з питань вирішення спорів
при робочих органах виконавчої дирекції Фонду
про відсоток зменшення розміру одноразової
допомоги потерпілому на виробництві (у разі
встановлення комісією з розслідування нещасного
випадку, що ушкодження здоров’я настало не
лише з причин, що залежать від роботодавця, а
й унаслідок порушення застрахованою особою
нормативних актів про охорону праці).
Довідка про середню заробітну плату (дохід)
для розрахунку страхових виплат складається
за формою згідно з додатком 2 до Порядку
№ 1266 та видається роботодавцем на вимогу
застрахованої особи (потерпілого) або робочого
органу виконавчої дирекції Фонду на підставі
платіжних відомостей та інших документів про
нараховану заробітну плату (дохід).

Право на отримання допомоги та
виплати
Право на отримання потерпілим одноразової
допомоги та щомісячної страхової виплати на
стає з дня встановлення МСЕК стійкої втрати
професійної працездатності.
Якщо справи про страхові виплати розгля
даються вперше після закінчення трьох років
із дня встановлення МСЕК втрати потерпілим
професійної працездатності внаслідок нещас
ного випадку або професійного захворювання,
то страхові виплати призначаються з дня звер
нення за їх призначенням відповідно до чинних
нормативно-правових актів.

Строки виплати допомоги
Підпунктом 3.4.1 Порядку № 24 передба
чено, що одноразова допомога виплачується
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потерпілому в місячний строк із дня визначення
МСЕК стійкої втрати професійної працездатності
в день, установлений постановою робочого
органу виконавчої дирекції Фонду (у т. ч. у разі
призначення одноразової допомоги за рішенням
суду), за наявності всіх необхідних документів.
Щомісячна страхова виплата відповідно
до підпунктів 3.4.2 і 3.4.3 Порядку № 24 ви
плачується щомісячно з наступного місяця
після місяця, у якому вона призначена, у дні,
установлені постановами робочих органів
виконавчої дирекції Фонду (у т. ч. у разі при
значення щомісячної страхової виплати за
рішенням суду), але не пізніше 30 календарних
днів із дня прийняття постанови про призна
чення страхових виплат.
Щомісячна страхова виплата здійснюється
протягом строку, на який встановлено МСЕК
стійку втрату професійної працездатності.
Строк проведення щомісячних страхових ви
плат продовжується з дня їх припинення і до
часу, установленого під час наступного огляду
МСЕК, незалежно від часу звернення потер
пілого до Фонду. При цьому сума страхових
виплат за минулий час виплачується за умови
підтвердження МСЕК втрати працездатності та
причинного зв’язку між настанням непрацез
датності й ушкодженням здоров’я.

Розмір одноразової допомоги
Згідно з пунктом 3.5 Порядку № 24 у разі
стійкої втрати професійної працездатності,
установленої МСЕК, одноразова допомога
потерпілому визначається з розрахунку його
середньої заробітної плати (доходу) за кожний
відсоток втрати професійної працездатності, але
не вище чотирикратного розміру граничної
суми заробітної плати (доходу), з якої справля
ються внески до Фонду, на час настання права
потерпілого на страхову виплату.
Якщо комісією з розслідування нещасного
випадку встановлено, що ушкодження здоров’я
настало не тільки з вини роботодавця, а й уна
слідок порушення потерпілим нормативних
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Критерії для зменшення відсотка одноразової допомоги
Порушення з боку потерпілого,
Відсоток зменшення
які стали однією з причин нещасного випадку
одноразової допомоги
Виконання роботи в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння,
До 50 %
токсикологічного отруєння
Порушення трудової та виробничої дисципліни, у т. ч. невиконання
посадових обов’язків, невиконання інструкцій з охорони праці тощо
Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання,
устаткування, машин, механізмів; порушення технологічного
процесу; порушення під час експлуатації транспортних засобів;
порушення правил дорожнього руху
Виконання робіт з відключеними, несправними засобами
До 40 %
колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення
тощо
Незастосування засобів індивідуального та колективного захисту

актів про охорону праці, розмір одноразової
допомоги підлягає зменшенню, але не більше
як на 50 %.
Відсоток зменшення розміру одноразової
допомоги визначається рішенням комісії з
питань охорони праці підприємства, а якщо
вона не створена — комісії з питань вирішення
спорів при робочих органах виконавчої дирекції
Фонду, з огляду на критерії, наведені в таблиці.
Якщо розмір одноразової допомоги був
обмежений граничною сумою заробітної плати
(доходу), з якої справляються страхові внески
до Фонду, вона зменшується виходячи із за
значеної граничної суми.

Розмір щомісячної страхової
виплати
Відповідно до пункту 3.6 Порядку № 24 що
місячна страхова виплата визначається як
частка від середньомісячної заробітної плати
потерпілого перед настанням страхового ви
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падку, яка обчислюється відповідно до ступеня
втрати професійної працездатності.
Якщо потерпілому встановлено сукупний
відсоток втрати професійної працездатності за
страховими випадками, які сталися на різних під
приємствах, розмір щомісячної страхової виплати
встановлюється в сумі щомісячних страхових
виплат, обчислених по кожному страховому
випадку. При цьому щомісячна страхова виплата
по кожному страховому випадку обчислюється,
як зазначено вище.
Якщо потерпілому одночасно із щомісяч
ною страховою виплатою призначено пенсію
по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим
нещасним випадком, їх сума не має переви
щувати середньомісячного заробітку (доходу),
який потерпілий мав до ушкодження здоров’я.
Визначені раніше сума щомісячної страхової
виплати та пенсії по інвалідності зменшенню
не підлягають.
У разі зміни ступеня втрати професійної
працездатності розмір щомісячної страхової
виплати перераховується. 
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Матеріальна відповідальність
працівника: порядок застосування

та відшкодування

Окрім добросовісного виконання трудових функцій, обов’язком працівника
є дбайливе ставлення до майна підприємства. У разі його порушення
працівник несе матеріальну відповідальність. Розглянемо, які існують види
матеріальної відповідальності, у яких випадках роботодавець може
застосувати їх до працівника, а також як оформлюється відшкодування
завданого підприємству збитку

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (далі — ККУ);
 Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, орга
нізації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 6 червня 1995 р. № 217/95-ВР (далі — Закон
№ 217/95);
 постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про від
шкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від
29 грудня 1992 р. № 14 (далі — Постанова № 14);
 постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження переліку посад
і робіт, що заміщаються чи виконуються працівниками, з якими підприємством, установою,
організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за
незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, обробки, продажу
(відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового договору
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» від 28 грудня 1977 р. № 447/24 (далі —
Постанова № 447/24).
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На кого може бути покладено
матеріальну відповідальність
В основі матеріальної відповідальності під час
трудових відносин лежить обов’язок однієї
сторони трудового договору — працівника або
роботодавця — відшкодувати іншій стороні
шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправ
ного невиконання або неналежного виконання
обов’язків за таким договором. Отже, суб’єктами
матеріальної відповідальності в трудових від
носинах є працівник та роботодавець.
Статтею 131 КЗпП встановлено взаємний
обов’язок працівника та роботодавця зі збе
реження майна підприємства. Зокрема, пра
цівник повинен дбайливо ставитися до майна
підприємства та вживати заходів щодо запо
бігання щкоди, а роботодавець — створювати
працівнику умови, необхідні для нормальної
роботи та забезпечення повного збереження
дорученого йому майна.
Якщо внаслідок порушення працівником
покладених на нього трудових обов’язків під
приємству буде заподіяно шкоду, він несе за це
матеріальну відповідальність (частина перша
ст. 130 КЗпП).
Звертаємо увагу, в зазначеній нормі КЗпП
не обумовлюється, що таку відповідальність
несуть тільки матеріально-відповідальні особи:
там вказано, що «працівники несуть матеріальну
відповідальність». Це означає, що матеріальна
відповідальність може бути покладена на будьякого працівника, що уклав трудовий договір
з підприємством. При цьому не важливо, яку
посаду обіймає «порушник». Тобто за наявності
підстав до матеріальної відповідальності можуть
бути притягнені всі працівники підприємства:
починаючи з некваліфікованих робітників та
закінчуючи керівниками всіх рівнів.
Ще один момент — працівник несе матері
альну відповідальність за шкоду, заподіяну ним
внаслідок порушення трудових обов’язків. З цього
випливає, що якщо, припустимо, працівник з
чиєїсь вказівки виконував завдання (роботи), які
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не належать до його трудових обов’язків, і при
цьому заподіяв підприємству шкоду (наприклад,
майстер цеху наказав токарю переносити облад
нання, а він його при цьому частково пошкодив),
то в такому випадку працівник не може бути
притягнутий до матеріальної відповідальності.
Так само відмова працівника від виконання
обов’язків, не передбачених його трудовим
договором, у результаті якої підприємству було
завдано шкоду (наприклад, під час виникнення
пожежі працівник відмовився «рятувати» майно
підприємства до приїзду пожежників), не може
бути підставою для притягнення його до мате
ріальної відповідальності.
Щоб убезпечити підприємство від можли
вих непорозумінь, трудові обов’язки кожного
працівника доцільно зафіксувати в трудово
му договорі, посадовій інструкції та інших
документах. Працівник має ознайомитися з
цими документами та поставити на них свій
підпис, підтверджуючи цим, що він зрозумів
та усвідомлює, що саме входить до кола його
трудових обов’язків.

Пряма дійсна шкода має
оцінюватися в реальному,
а не в передбачуваному розмірі

Законодавство не виключає притягнення до
матеріальної відповідальності і неповнолітніх
працівників: вони не можуть нести лише повну
матеріальну відповідальність на підставі догово
рів про індивідуальну або колективну (бригадну)
матеріальну відповідальність (ст. 1351 КЗпП).

Умови притягнення працівника до
матеріальної відповідальності
Притягнути працівника до матеріальної від
повідальності можна лише в разі одночасного
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виконання умов, визначених у статті 130 КЗпП.
Наведемо їх далі.

Наявність прямої дійсної шкоди
Найпершою умовою для притягнення пра
цівника до матеріальної відповідальності є
наявність прямого дійсного збитку, завданого
підприємству (установі, організації), де він
працює.
Згідно з пунктом 4 Постанови № 14 під
прямою дійсною шкодою слід розуміти втрату,
погіршення або зниження цінності майна, необ
хідність для підприємства здійснити витрати
на відновлення, придбання майна чи інших
цінностей або провести зайві, тобто спричинені
порушенням працівником трудових обов’язків,
грошові виплати. До зайвих виплат належать,
зокрема, суми штрафів, заробітна плата, випла
чена звільненому працівнику у зв’язку із затрим
кою видачі трудової книжки, тощо.
Пряма дійсна шкода має оцінюватися в
реальному, а не в передбачуваному розмірі. Так,
якщо працівник, наприклад, вивів з ладу верстат,
то прямим збитком є вартість його ремонту. При
цьому неодержаний підприємством плановий
прибуток через тимчасовий простій верстата
не може включатися до розміру шкоди, яку
має відшкодувати працівник, оскільки це вже
не вважається прямим збитком.

Доведена вина працівника та протиправність його дій
Щоб притягнути працівника до матеріальної
відповідальності, необхідно довести наявність
його вини. Працівник може бути визнаний
винним, якщо він:
 вчинив протиправне діяння умисно;
 вчинив протиправне діяння з власної
необережності або бездіяльності.
Отже, шкода може бути спричинена як умис
ними, так і необережними або бездіяльними
діями працівника. Матеріальна відповідаль
ність настає незалежно від того, чи є шкода
результатом умислу або необережності, але
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її розмір може змінюватися залежно від того,
було завдано шкоду умисно чи вона є резуль
татом необережних або бездіяльних дій. Тому
важливо розмежовувати ці поняття.
Визначення умислу й необережності та їх
видів наведено в статтях 24 і 25 ККУ. Так, умисел
може бути прямим або непрямим і характери
зується тим, що працівник усвідомлював про
типравність свого діяння (дії чи бездіяльності)
й можливі негативні наслідки своєї поведінки
та бажав або свідомо допускав їх настання.
Прикладом умисного діяння є крадіжка.
Необережність, у свою чергу, поділяєть
ся на злочинну самовпевненість та злочинну
недбалість і полягає в тому, що працівник або
не передбачив негативних наслідків своєї дії
чи бездіяльності, хоча міг і повинен був перед
бачити їх, або передбачив, однак легковажно
розраховував на їх відвернення.
Зазначені поняття роботодавець може вико
ристовувати в разі встановлення характеру дій
працівника — умисних чи необережних. А для
того, щоб довести вину конкретного працівника,
на підприємстві, в разі необхідності, може бути
створена спеціальна комісія або призначена
експертиза.
Окремої уваги заслуговує можливість при
тягнення працівника до матеріальної відпові
дальності в разі його бездіяльності. Переважно
це стосується посадових осіб та керівників під
приємств усіх рівнів, які можуть відповідати за
матеріальну шкоду, заподіяну підприємству, і в
разі відсутності безпосереднього зв’язку між їх
діями та шкодою. Для цієї категорії працівників
достатньо їх бездіяльності або вчинення дій, які
створюють умови для вчинення неправомірних
дій іншими працівниками. Наприклад, керівник
підприємства або його заступники, керівники
структурних підрозділів, їх заступники відпо
відають за правильність організації обліку та
збереження матеріальних і грошових цінностей
(частина друга ст. 133 КЗпП). Неналежна увага до
цих питань або бездіяльність з боку керівництва
може стати причиною шкоди, яка буде завдана
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іншими працівниками, але до відповідальності
буде притягнуто, в тому числі, й посадових осіб,
які недбало виконували трудові обов’язки чи
не здійснювали необхідних дій.
Зважаючи на викладене, щоб притягнути
працівника до матеріальної відповідальності,
слід встановити: наявність прямої дійсної шкоди,
завданої підприємству; якими неправомірними
діями її заподіяно та чи було це порушення трудо
вих обов’язків; у чому полягала вина працівника;
в якій обстановці заподіяно шкоду тощо.
Відзначимо також, що матеріальна відпо
відальність є окремим видом юридичної від
повідальності, і за наявності підстав вона може
бути покладена на працівника незалежно від
притягнення його до дисциплінарної, адміні
стративної чи кримінальної відповідальності
(частина третя ст. 130 КЗпП).

Умови непритягнення працівника до
матеріальної відповідальності
Згідно з частиною четвертою статті 130 КЗпП
на працівника не може бути покладена відпо
відальність за шкоду:
 віднесену до категорії нормального вироб
ничо-господарського ризику;
 заподіяну ним у разі перебування в стані
крайньої необхідності.
Категорія нормального виробничо-госпо
дарського ризику законодавчо не визначена.
Що стосується стану крайньої необхідності,
то КЗпП також не містить визначення цього
терміна, але можна скористатися поняттям,
наведеним у ККУ. Так, згідно зі статтею 39 ККУ
крайня необхідність — це потреба в усуненні
небезпеки, що безпосередньо загрожує особі
(особам), їхнім правам, а також суспільним
інтересам чи інтересам держави, якщо цю
небезпеку в даній обстановці не можна було
усунути іншими засобами і якщо при цьому
не було допущено перевищення меж крайньої
необхідності.
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Матеріальна відповідальність є
окремим видом юридичної відповідальності, і за наявності підстав
вона може бути покладена на працівника незалежно від притягнення
його до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності
За аналогією з наведеним поняттям, у тру
дових відносинах крайньою необхідністю може
бути визнано випадок, коли працівник заподіює
шкоду майну підприємства, наданому йому для
здійснення трудових функцій, з метою усунення
небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю
інших працівників або інших осіб. Наприклад,
працівник хімічного виробництва, помітив
ши збій у роботі обладнання і передбачаючи
можливість вибуху, різко, а не поетапно (як
передбачено технологічним процесом) зупиняє
роботу всієї виробничої лінії, тим самим псу
ючи її, але запобігає більшому лиху — вибуху,
наслідки якого були б ще катастрофічнішими.
Також працівника не можна притягнути до
матеріальної відповідальності, якщо:
 не буде доведена його вина;
 причини, за яких було заподіяно шкоду
підприємству, не залежали від волі працівника;
 керівництво підприємства не створило
працівникові належних умов, необхідних для
збереження дорученого йому майна;
 до кола трудових обов’язків працівника
не входив обов’язок стежити за збереженням
втраченого або пошкодженого майна.

Види матеріальної відповідальності
Перш ніж застосовувати до працівника заходи
щодо притягнення його до матеріальної відпо
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відальності, необхідно встановити вид такої
відповідальності. Саме від цього безпосеред
ньо залежать розмір і порядок відшкодування
збитків, завданих підприємству.
Трудове законодавство виокремлює такі
види матеріальної відповідальності праців
ників:
 обмежена — коли працівник відповідає за
пряму дійсну шкоду, заподіяну ним, у розмірі,
що не перевищує його середнього місячного
заробітку;
 повна — коли працівник відповідає за
пряму дійсну шкоду, заподіяну ним, у повно
му розмірі, без обмеження відповідальності
середньомісячним заробітком;
 підвищена — коли працівник відповідає за
пряму дійсну шкоду, заподіяну ним, у розмірі,
збільшеному в кратному обчисленні. При цьому
обсяг відповідальності також не обмежується
середньомісячним заробітком.
Відзначимо, що для встановлення обмеженої
матеріальної відповідальності працівників під
приємства будь-які локальні нормативні акти
чи договори не потрібні: право застосування
такої відповідальності випливає безпосередньо
з норм трудового законодавства. У той же час
притягнення до повної або підвищеної мате
ріальної відповідальності в окремих випадках
може бути передбачено в укладеному договорі
про повну матеріальну відповідальність. Про
це докладніше розповімо у наступних номерах
нашого журналу.

Обмежена матеріальна
відповідальність
Цей вид матеріальної відповідності можна
назвати основним, оскільки він настає в усіх
випадках, коли чинним законодавством не
передбачено більш високого розміру відшко
дування в межах повної або підвищеної від
повідальності.
Відповідно до статті 133 КЗпП обмежену
матеріальну відповідальність несуть і працівники,
і керівники підприємства, зокрема:
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 працівники — за зіпсуття або знищення
через недбалість товарно-матеріальних цін
ностей, у т. ч. під час їх виготовлення, а також
виданих у користування інструментів, вимірю
вальних приладів, спеціального одягу та інших
предметів;
 керівники та їх заступники (у т. ч. керів
ники структурних підрозділів та їх заступ
ники) — за шкоду, заподіяну підприємству,
зайвими грошовими виплатами, неправильною
постановкою обліку та зберігання матеріальних,
грошових чи культурних цінностей, невжиттям
необхідних заходів для запобігання простоям,
випуску недоброякісної продукції, розкраданню,
знищенню і псуванню матеріальних, грошових
чи культурних цінностей.
До обмеженої відповідальності можна при
тягнути працівника незалежно від укладеної
форми трудового договору.

Повна матеріальна відповідальність
Перелік випадків, що передбачають можли
вість застосування до працівника повної матері
альної відповідальності, закріплено статтею 134
КЗпП. Так, працівник несе повну матеріальну
відповідальність, якщо:
 між ним і підприємством укладено пись
мовий договір про взяття працівником на себе
повної матеріальної відповідальності за неза
безпечення цілості майна та інших цінностей,
переданих йому на зберігання або для інших
цілей. Згідно зі статтею 1351 КЗпП такий дого
вір може бути укладено з працівником, який
є повнолітнім та займає посаду або виконує
роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіган
ням, обробкою, продажем, перевезенням або
застосуванням у процесі виробництва переданих
йому цінностей. Перелік таких посад і робіт
затверджено Постановою № 447/24. Договір
про повну матеріальну відповідальність може
бути укладено тільки з працівниками, які займа
ють посади (виконують роботи) із зазначеного
переліку. Отже, в даному випадку матеріальна
відповідальність виникає за умови виконан
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ня двох зазначених вимог (наявність посади
(робіт) у переліку, затвердженому Постановою
№ 447/24, та письмового договору);
 майно та інші цінності були одержані
працівником під звіт за разовою довіреністю
або за іншими разовими документами. Таку від
повідальність може нести будь-який працівник,
що отримав під звіт майно та інші матеріальні
цінності, навіть не укладаючи при цьому дого
вір про повну матеріальну відповідальність.
Наприклад, працівник, який поставив свій підпис
на накладній продавця про отримання товару,
який він десь загубив (пошкодив) по дорозі на
підприємство;
 шкода завдана діями працівника, які мають
ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному
порядку. Наприклад, крадіжка чи інший злочин,
передбачений ККУ. Факт вчинення злочину має
бути підтверджений правоохоронними або
судовими органами;
 шкоду завдано працівником, який пере
бував у нетверезому стані. У такому випадку
нетверезий стан працівника необхідно під
твердити відповідним документом (медичним
висновком, актом, складеним представниками
трудового колективу, показаннями свідків тощо);
 шкоду завдано недостачею, умисним
знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів,
напівфабрикатів, виробів (продукції), в т. ч.
під час їх виготовлення, а також інструментів,
вимірювальних приладів, спеціального одягу
та інших предметів, виданих підприємством
працівнику в користування. Звертаємо увагу,
що в цьому разі працівник несе повну відпові
дальність лише за умисне знищення або зіпсуття
зазначених цінностей. Якщо ж знищення або
зіпсуття відбулося з необережності, матеріальна
відповідальність буде обмеженою;
 на працівника покладено повну матеріаль
ну відповідальність за шкоду, заподіяну підпри
ємству під час виконання трудових обов’язків,
згідно з чинним законодавством. Відповідно
до абзацу другого пункту 12 Постанови № 14
така відповідальність може бути покладена,
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зокрема, за шкоду, заподіяну перевитратою
пального на автомобільному транспорті, роз
краданням, знищенням, недостачею або втратою
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
та валютних цінностей;
 шкоду завдано не під час виконання
трудових обов’язків. У цьому випадку фор
мулювання «не під час виконання трудових
обов’язків» слід розглядати як у неробочий час
або не на робочому місці, так і в межах робо
чого часу та, можливо, й на робочому місці,
але під час виконання іншої, не пов’язаної з
трудовими обов’язками, роботи. Наприклад,
виконання працівником у робочий час на облад
нанні підприємства робіт в особистих цілях.
Відповідальність у такій ситуації настає за нор
мами не трудового, а цивільного законодавства,
і шкода відшкодовується в повному обсязі,
включаючи й неодержані підприємством при
бутки від використання виробничого облад
нання (п. 18 Постанови № 14);

До обмеженої відповідальності
можна притягнути працівника
незалежно від укладеної форми
трудового договору
 службова особа винна в незаконному
звільненні або переведенні працівника на іншу
роботу. Притягнути до відповідальності в такому
випадку можна тільки службову особу (ту, яка
наділена відповідними організаційно-розпо
рядчими повноваженнями). Відповідальність
настає, якщо підприємству завдана шкода у
вигляді оплати часу вимушеного прогулу або
часу виконання нижчеоплачуваної роботи
незалежно від форми вини — умисел чи нео
бережність (п. 13 Постанови № 14);
 керівник підприємства (незалежно від
форми власності та підпорядкування) винний
у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад
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один місяць, що призвело до виплати компен
сації за порушення строків її виплати, за умови,
що перед підприємством не мають заборгова
ності державний та місцеві бюджети, а також
юридичні особи державної форми власності.
Притягнути керівника до відповідальності може
вищий орган, правоохоронні та контролюючі
органи.

Підвищена матеріальна відповідальність
Загальна норма щодо застосування підвище
ної матеріальної відповідальності передбачена
статтею 1353 КЗпП, в якій вказано, що в разі
розкрадання, умисного зіпсуття або втрати
окремих видів майна та інших цінностей, а також
якщо фактичний розмір шкоди перевищує її
номінальний розмір, законодавством може
бути встановлено окремий порядок визначення
розміру шкоди, що підлягає покриттю, в т. ч. у
кратному обчисленні.
У свою чергу, кратний метод визначення
розміру шкоди передбачено Законом № 217/95.
Так, згідно зі статтею 1 цього Закону збитки,
завдані підприємству працівниками внаслідок
розкрадання, псування, знищення, недостачі
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
виробів з них, брухту тощо, встановлюються
в кратному розмірі вартості цих предметів за
ринковими цінами, що діють на день виявлен
ня зазначених збитків. Зокрема, сума збитків,
пов’язаних з дорогоцінними металами і доро
гоцінним камінням, визначається в подвійному
розмірі їх вартості, огранованого дорогоцінного
каміння та ювелірних виробів — у потрійному
розмірі, іноземної валюти, платіжних документів
та інших цінних паперів в іноземній валюті — в
сумі, еквівалентній потрійній сумі (вартості)
таких валютних цінностей, перерахованій у
валюту України за обмінним курсом НБУ на
день виявлення завданого збитку.
Звертаємо увагу, що стаття 3 Закону № 217/95
вимагає спрямовувати стягнуті кошти насам
перед на відшкодування збитків підприємству,
а решту коштів перераховувати до державно
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го бюджету. Це означає, що незважаючи на
розрахунок і стягнення з працівника шкоди
в кратному розмірі, підприємство має право
залишити у своєму розпорядженні лише роз
мір прямої дійсної шкоди, а решту зобов’язане
перерахувати до бюджету.

Порядок відшкодування шкоди
Після проведення службового розслідування,
встановлення факту заподіяння шкоди та винної
особи, визначення розміру збитку, завданого
підприємству, працівник — винна особа має
відшкодувати суму такого збитку.
Шкода може бути покрита працівником:
 добровільно;
 за розпорядженням керівника підпри
ємства;
 за рішенням суду.
Добровільне покриття шкоди працівником
у повному або частковому розмірі передбачено
частиною п’ятою статті 130 КЗпП. Як правило,
воно відбувається шляхом внесення працівником
коштів у касу підприємства або утриманням
з його заробітної плати. Також у разі добро
вільного покриття шкоди за згодою керівни
цтва підприємства працівник може передати
рівноцінне майно або поправити пошкоджене.
У будь-якому випадку працівник — винна
особа має написати заяву про добровільне від
шкодування шкоди, зазначивши в ній конкретний
спосіб відшкодування (внесення коштів у касу
підприємства, утримання із зарплати чи заміну
рівноцінним майном), а керівник — видати наказ
на підставі такої заяви та інших документів,
пов’язаних із фіксуванням факту заподіяння
шкоди та обчисленням розміру збитку.
Зауважимо, що якщо для погашення своєї
заборгованості перед підприємством працівник
хоче передати рівноцінне майно, це потребува
тиме виконання додаткових дій, а саме: оцінки
майна, яке вноситься, оформлення документів
щодо приймання-передавання майна та опри
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Додаток
Зразок наказу про стягнення матеріальної шкоди
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІЙ ДІМ»
НАКАЗ
10.05.2017		

м. Львів			

№ 57-К

Про стягнення матеріальної шкоди
У зв’язку з виявленням нестачі інструментів на складі та встановленням вини
комірника Бондаренка В. І., керуючись статтями 127, 128 і 136 КЗпП України
НАКАЗУЮ:
1. Стягнути з Бондаренка Віталія Івановича, комірника, матеріальну шкоду,
завдану підприємству, в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяч гривень 00 копійок)
шляхом відрахування із заробітної плати. Відрахування проводити щомісяця в
розмірі 20 % від суми заробітної плати, що належить до виплати, до повного
погашення боргу.
2. Береговій Анастасії Ігорівні, менеджеру по роботі з кадрами, підготувати
письмове повідомлення працівнику Бондаренку В. І. про прийняття рішення
щодо стягнення з нього матеріальної шкоди.
3. Коваленко Ганні Михайлівні, головному бухгалтеру, приступити до виконання
цього наказу не раніше семи днів з дня отримання повідомлення Бондаренком В. І.
Підстави: 1. Акт про нестачу інструментів від 28.04.2017 р.
2. Пояснювальна записка Бондаренка В. І. від 28.04.2017 р.
Директор 			
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Козаченко		

О. І. Козаченко
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Днем виявлення шкоди слід вважати
день, коли керівництву підприємства стало відомо про наявність
шкоди, заподіяної працівником
буткування його на баланс підприємства для
подальшого обліку. Тому на такий варіант від
шкодування шкоди адміністрація підприємства
не завжди погоджується.
Покриття працівником шкоди за розпоря
дженням керівника підприємства відбувається
в разі, якщо працівник не подає заяви про свій
добровільний намір її відшкодувати. При цьому
керівник має право видати розпорядження про
утримання коштів із зарплати працівника тільки
в разі, якщо розмір шкоди не перевищує його
середньомісячного заробітку. Зважаючи на це,
за розпорядженням керівника покривається
шкода, якщо працівник:
 несе обмежену матеріальну відповідаль
ність;
 несе повну матеріальну відповідальність,
але розмір шкоди не перевищує середнього
місячного заробітку.
Якщо винною особою є керівник підпри
ємства або його заступник (заступники), то
шкода відшкодовується з їх зарплати за роз
порядженням вищого органу (частина перша
ст. 136 КЗпП).
Наказ (розпорядження) керівника підпри
ємства (додаток) або вищого органу має бути
видане не пізніше двох тижнів з дня виявлення
заподіяної працівником шкоди та звернено до
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виконання не раніше семи днів з дня повідомлен
ня про це працівника. Якщо працівник не згоден
з відрахуванням або його розміром, трудовий
спір за його заявою розглядається в порядку,
передбаченому законодавством (частина друга
ст. 136 КЗпП). Зокрема, працівник може подати
заяву до комісії з трудових спорів на підприєм
стві, де він працює, або позовну заяву до суду.
Згідно з пунктом 20 Постанови № 14 днем
виявлення шкоди слід вважати день, коли
керівництву підприємства (вищому органу)
стало відомо про наявність шкоди, заподіяної
працівником.
Відповідно до пункту 2 Постанови № 14 від
шкодування працівником шкоди за рішенням
суду відбувається, якщо:
 працівник несе повну матеріальну від
повідальність і розмір шкоди перевищує його
середньомісячний заробіток;
 розмір шкоди не перевищує середньо
місячного заробітку працівника, але законом
встановлена відповідальність у межах серед
ньомісячного заробітку;
 відшкодування не може бути проведене
за розпорядженням керівника шляхом відра
хування із зарплати працівника (наприклад, у
разі припинення з ним трудових відносин або
у зв’язку із закінченням строку на видання роз
порядження про відрахування).
Строк для звернення роботодавця до суду
із позовом про стягнення з працівника шкоди,
заподіяної підприємству, встановлено частиною
третьою статті 233 КЗпП: він становить рік і
обчислюється з дня виявлення такої шкоди.
Такий самий строк застосовується і в разі
звернення до суду вищого органу. 
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Пенсійне забезпечення

Галина Мастюгіна,

начальник відділу з питань призначення
пенсій департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду України

Перерахунок пенсій

з травня 2017 року

З 1 травня 2017 р. прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність,
становить 1312 грн. У зв’язку з цим органами Пенсійного фонду України
проведено перерахунок пенсій, у результаті чого підвищилися розміри виплат,
що визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму. Докладніше про це —
в статті

Мінімальна пенсія та доплата за
понаднормовий стаж
Пенсія встановлюється на рівні прожит
кового мінімуму, передбаченого для осіб, які
втратили працездатність, якщо розмір пенсії
особи, обчислений з урахуванням наявного
в неї страхового стажу та її заробітку, не до
сягає мінімального розміру, який за повний
страховий стаж встановлюють на рівні цього
прожиткового мінімуму.
Нагадаємо, що повний страховий стаж ста
новить:
 20 років для жінок та 25 років для чо
ловіків — для осіб, яким пенсію призначено
до 1 жовтня 2011 р. та які після цієї дати не
здійснювали перерахунку пенсії з урахуванням
страхового стажу та заробітку, набутого після
її призначення (попереднього перерахунку);
 30 років для жінок та 35 років для чоло
віків — для осіб, яким пенсію призначено після
1 жовтня 2011 р. чи до цієї дати, але після цього
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їм проведено перерахунок пенсії з урахуванням
страхового стажу та заробітку, набутого після
її призначення (попереднього перерахунку).
Якщо ж страховий стаж неповний, то розмір
пенсії визначають пропорційно стажу, врахову
ючи зазначений прожитковий мінімум. Якщо
особа має більше страхового стажу, до її пенсії
встановлюється доплата за понаднормовий
стаж.
Отже, з травня 2017 р. мінімальний розмір
пенсії за віком та доплату за понаднормовий
стаж перераховано, оскільки вони визнача

Увага!
Перерахунок мінімального розміру пенсії та
доплати за понаднормовий стаж проведено
лише непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам,
які працюють (у т. ч. підприємцям чи іншим
самозайнятим особам), такий перерахунок не
здійснюється.
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ються з урахуванням прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працез
датність.

Пенсія у зв’язку з втратою
годувальника
Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника
залежить від страхового стажу та заробітку
померлого годувальника. Згідно зі статтею 37
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058)
пенсія у зв’язку з втратою годувальника при
значається в розмірі:
 на одного непрацездатного члена сім’ї —
50 % пенсії за віком померлого годувальника;
 на двох та більше непрацездатних чле
нів сім’ї — 100 % пенсії за віком померлого
годувальника, що розподіляється між ними
рівними частками.
Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою
годувальника призначається у вказаних розмі
рах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного
з батьків.

Державна адресна допомога
Постановою КМУ «Про внесення змін до дея
ких постанов Кабінету Міністрів України» від
6 квітня 2016 р. № 265 встановлено, що в разі,
коли щомісячний розмір, зокрема, пенсійних
виплат (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допо
моги, сум індексації та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством, крім пенсій
за особливі заслуги перед Україною та що
місячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою
годувальника членам сімей шахтарів, смерть
яких настала внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання),
не досягає в інвалідів прожиткового мінімуму,
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встановленого для осіб, які втратили праце
здатність, та в осіб, яким призначено пенсію
у зв’язку з втратою годувальника, на одного
непрацездатного члена сім’ї — 100 %, на двох —
120 %, на трьох і більше — 150 % прожиткового
мінімуму, встановленого законом для осіб, які
втратили працездатність, таким особам нада
ється щомісячна державна адресна допомога
до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених
розмірів.
У зв’язку з підвищенням прожиткового
мінімуму розміри пенсій у зв’язку з втратою
годувальника з урахуванням державної адрес
ної допомоги з 1 травня 2017 р. становлять:
 на одного непрацездатного члена сім’ї —
1312 грн (1312 грн × 100 %);
 на двох — 1574,40 грн (1312 грн ×
120 %);
 на трьох і більше — 1968 грн (1312 грн ×
150 %).
Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втра
тою годувальника, що призначається членам
сімей військовослужбовців та особам, які ма
ють право на пенсію згідно із Законом України
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» від
9 квітня 1992 р. № 2262-XII (далі — Закон
№ 2262), не може бути нижчою двох розмірів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність. Тому з травня 2017 р. ця сума
становить 2624 грн (1312 грн × 2).
Розмір щомісячної доплати до пенсії у
зв’язку з втратою годувальника членам сімей
шахтарів, смерть яких настала внаслідок не
щасного випадку на виробництві або профе
сійного захворювання, на кожного непраце
здатного члена сім’ї становить 1312 грн.

Мінімальні пенсії шахтарів
Виходячи із нового розміру прожиткового
мінімуму перераховано й мінімальний розмір
пенсії шахтарів. Якщо шахтар (за наявності
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шахтарського стажу 15 років у чоловіків та 7,5
років у жінок) отримує пенсію по інвалідності
внаслідок трудового каліцтва чи профзахво
рювання, то незалежно від того, працює він
чи ні, з травня 2017 р. він отримує пенсію в
розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб,
які втратили працездатність, а саме 3936 грн
(1312 грн × 3).
Якщо шахтар отримує пенсію за віком на
пільгових умовах, обчислену за нормами За
кону № 1058, було перераховану пенсію лише
тих шахтарів, які не працюють. Водночас у разі
подальшого звільнення з роботи та звернення
до управління Пенсійного фонду України за міс
цем проживання з відповідною заявою пенсію
буде перераховано з дня, наступного за днем
звільнення.

Перерахунок надбавок та підвищень
Зважаючи на новий розмір прожиткового мі
німуму для осіб, які втратили працездатність
(1312 грн), обчислено розміри підвищень до
пенсій і мінімальні пенсійні виплати ветеранам
війни та жертвам нацистських переслідувань,
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пенсію за особливі заслуги перед Україною,
державну соціальну допомогу по догляду за
дитиною, мінімальні пенсії для інвалідів-вій
ськовослужбовців та у зв’язку з втратою го
дувальника, які призначені членам їх сімей,
надбавки на утриманців відповідно до Закону
№ 2262.
Також статтею 13 Закону України «Про до
норство крові та її компонентів» від 23 червня
1995 р. № 239/95-ВР передбачено, що до пенсії
почесним донорам України встановлюється
надбавка в розмірі 10 % від затвердженого
прожиткового мінімуму на одну особу в роз
рахунку на місяць, який з 1 травня 2017 р.
становить 1624 грн. Тому розмір надбавки до
пенсії почесним донорам України з травня по
точного року дорівнює 162,40 грн. 

Увага!
Перерахунок надбавок та підвищень до пенсій, якщо їх розмір визначається залежно від
прожиткового мінімуму, проведено всім
пенсіонерам, які мають на них право, та незалежно від того, працює пенсіонер чи ні.
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Вікторія Галкіна,

консультант з кадрового
адміністрування

Перевірки роботодавців:

безперешкодні й без попередження.
Коментар до нового порядку

П

орядок здійснення державного конт
ролю за додержанням законодавства
про працю, затверджений постановою
КМУ від 26 квітня 2017 р. № 295, визна
чає процедуру проведення перевірок робото
давців — юридичних та фізичних (які викорис
товують найману працю) осіб.
Цією ж постановою затверджено також
Порядок здійснення державного нагляду за
додержанням законодавства про працю, який
визначає основні завдання та процедуру здій
снення Держпраці та її територіальними орга
нами державного нагляду за додержанням
законодавства про працю. Тобто це керівний
документ для Держпраці, безпосередньо ро
ботодавців він не стосується. У статті розгля
немо лише порядок здійснення контролю за
додержанням законодавства про працю (далі —
Порядок № 295).
У той же час поки що залишається чинним
Порядок проведення перевірок посадовими
особами Державної інспекції України з питань
праці та її територіальних органів, затвердже
ний наказом Мінсоцполітики України від 2 лип
ня 2012 р. № 390. Чекаємо на роз’яснення
відомства щодо подальшої долі цього доку
мента.
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Більше можливостей
для інспекторів праці
Хоча за загальним порядком інспектор праці має
повідомити підприємство про перевірку, в деяких
випадках він не зобов’язаний цього робити. Так,
пунктом 8 Порядку № 295 передбачено, що про
проведення перевірки з питань виявлення не
оформлених трудових відносин інспектор пра
ці може не повідомляти об’єкт перевірки, якщо
він вважатиме, що таке повідомлення може
завдати шкоди інспекційному відвідуванню.
Як бачимо, повідомлення або неповідомлен
ня роботодавця залежить від оціночних понять
«вважатиме», «може завдати шкоди», а це означає,
що на практиці інспектор праці може кожного
разу проводити таку перевірку без попереджен
ня роботодавця, і оскаржити його дії не можна.

Неоформлені трудові відносини —
під прицілом
Порядок № 295 став логічним продовженням
цілеспрямованої політики держави щодо виве
дення з «тіні» найманих працівників та заробітних
плат. Значне збільшення штрафів за неоформ
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лені трудові відносини, яке відбулося на початку
2017 р., було достатньо переконливим аргумен
том для роботодавців. Та відтепер, коли інспек
тор праці може навідатися на підприємство без
попередження саме для того, щоб виявити не
оформлених працівників та накласти штраф у
розмірі 96 000 грн за кожного такого працівника,
у роботодавця залишається все менше простору
для ухилення від оформлення трудових відносин.
Нагадаємо, що в разі недопуску інспектора
праці до перевірки, метою якої є виявлення не
офіційних працівників та виплати заробітної пла
ти без нарахування й сплати єдиного соціального
внеску (тобто зарплати в «конвертах»), робото
давцю загрожує штраф у розмірі 100 мінімальних
заробітних плат, тобто 320 000 грн (ст. 265 КЗпП).
Виявляти неоформлені трудові відносини
інспектори праці можуть шляхом аналізу інфор
мації, отриманої із засобів масової інформації та
інших джерел, доступ до яких не обмежений
законодавством. Такими джерелами можуть
бути, наприклад, соціальні мережі, блоги та інші
інтернет-ресурси. Отже, якщо неоформлений
працівник поскаржиться на свого роботодавця
в соціальній мережі, це може стати причиною
перевірки.
Крім цього, джерелами інформації для прий
няття рішення про перевірку щодо неоформле
них трудових відносин є:
 звернення працівника про порушення
стосовно нього законодавства про працю;
 звернення фізичної особи, стосовно якої
порушено правила оформлення трудових від
носин;
 рішення суду, повідомлення правоохорон
них органів про порушення законодавства про
працю;
 повідомлення посадових осіб органів
державного нагляду (контролю) про виявлені в
ході виконання ними контрольних повноважень
ознак порушення законодавства про працю;
 інформація Держстату та її територіальних
органів про наявність заборгованості з виплати
заробітної плати;
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 інформація Державної фіскальної служ
би України та її територіальних органів про:
невідповідність кількості працівників
роботодавця обсягам виробництва (ви
конаних робіт, наданих послуг) до середніх
показників за відповідним видом еконо
мічної діяльності;
факти порушення законодавства про
працю, виявлені в ході здійснення конт
рольних повноважень;
факти провадження господарської ді
яльності без державної реєстрації у по
рядку, встановленому законом;
роботодавців, які мають заборгова
ність зі сплати єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страху
вання в розмірі, що перевищує мінімаль
ний страховий внесок за кожного пра
цівника;
 інформація Пенсійного фонду України та
його територіальних органів про:
роботодавців, які нараховують заро
бітну плату менше мінімальної;
роботодавців, у яких стосовно праців
ників відсутнє повідомлення про при
йняття на роботу;
роботодавців, у яких протягом місяця
кількість працівників, які працюють на
умовах неповного робочого часу, збіль
шилась на 20 і більше відсотків;
працівників, які виконують роботи (на
дають послуги) за цивільно-правовими
договорами в одного роботодавця більше
року;
роботодавців, у яких стосовно пра
цівників відсутні нарахування заробітної
плати у звітному місяці (відпустка без
збереження заробітної плати без дотри
мання вимог КЗпП та Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР);
роботодавців, у яких протягом року не
проводилась індексація заробітної плати
або сума підвищення заробітної плати
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становить менше суми нарахованої індек
сації;
роботодавців, у яких 30 і більше від
сотків працівників працюють на умовах
цивільно-правових договорів;
роботодавців з чисельністю 20 і більше
працівників, у яких протягом місяця від
булося скорочення на 10 і більше відсотків
працівників;
 інформація профспілкових органів про
порушення прав працівників, які є членами проф
спілки, виявлених у ході здійснення громадсько
го контролю за додержанням законодавства про
працю.
Отже, найпоширеніші серед роботодавців
способи ухилення від оформлення трудових від
носин та зменшення витрат на оплату праці, а
саме укладення цивільно-правових договорів
замість трудових, встановлення неповного ро
бочого часу, який не відповідає дійсності, надан
ня відпусток без збереження заробітної плати
більшої, ніж передбачена законом, тривалості, —
є підставами для перевірки роботодавця щодо
неоформлених працівників, яка може відбувати
ся без повідомлення.

Інспекційні відвідування та невиїзні
інспектування
Порядком № 295 передбачено дві форми здій
снення державного контролю за додержанням
законодавства про працю:
 інспекційне відвідування;
 невиїзне інспектування.
Інспекційне відвідування — це, по суті, нова
назва звичної роботодавцям «перевірки».
Невиїзне інспектування проводиться за рі
шенням керівника органу контролю або його
заступника у приміщенні відповідного органу
контролю на підставі документів та пояснень,
наданих об’єктом перевірки за наявності підстав,
визначених підпунктами 1, 4–7 пункту 5 Поряд
ку № 295.
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Інспектори праці та їх повноваження
Інспекторами праці є посадові особи:
 Держпраці та її територіальних органів;
 виконавчих органів міських рад міст об
ласного значення та сільських, селищних, міських
рад об’єднаних територіальних громад (з питань
своєчасної та у повному обсязі оплати праці,
додержання мінімальних гарантій в оплаті праці,
оформлення трудових відносин) (далі — вико
навчі органи рад).
Посвідчення інспектора праці посадовій
особі виконавчого органу видається на під
ставі листа сільського, селищного, міського
голови та заповненої картки обліку даних інс
пектора.
Таким чином, відповідно до Порядку № 295
визначається механізм реалізації повноважень
органів місцевого самоврядування проводити
перевірки додержання законодавства про працю.
Нагадаємо, такими повноваженнями вони наді
лені починаючи з 2017 р., адже відповідні зміни
було внесено до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.
№ 280/97-ВР наприкінці 2016 р., і вони набули
чинності з 1 січня 2017 р.
Серед повноважень інспекторів праці слід
звернути увагу на такі:
 під час проведення інспекційних відвідувань
з питань виявлення неоформлених трудових
відносин самостійно і в будь-яку годину доби з
урахуванням вимог законодавства про охорону
праці проходити до будь-яких виробничих,
службових, адміністративних приміщень об’єкта
відвідування, в яких використовується наймана
праця;
 ознайомлюватися з будь-якими книгами,
реєстрами та документами, ведення яких перед
бачено законодавством про працю, що містять
інформацію/відомості з питань, які є предметом
інспекційного відвідування, невиїзного інспекту
вання, з метою перевірки їх відповідності нормам
законодавства та отримувати завірені об’єктом
відвідування їх копії або витяги;
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 наодинці або у присутності свідків стави
ти керівнику та/або працівникам об’єкта відвід
ування запитання, що стосуються законодавства
про працю, отримувати із зазначених питань усні
та/або письмові пояснення;
 за наявності ознак кримінального право
порушення та/або створення загрози безпеці
інспектора праці залучати працівників правоохо
ронних органів;
 фіксувати проведення інспекційного від
відування з питань виявлення неоформлених
трудових відносин засобами аудіо-, фото- та
відеотехніки.
Перелічені вище дії інспектори праці за на
явності службового посвідчення мають право
вчиняти безперешкодно та без попереднього
повідомлення.
Вимога інспектора праці про надання об’єктом
відвідування для ознайомлення документів та/
або їх копій чи витягів з документів, пояснень,
доступу до приміщень, організації робочого
місця, внесена в межах повноважень, є обов’яз
ковою для виконання.

Відповідальність за перешкоди у
проведенні перевірки
Статтею 265 КЗпП передбачено штраф не тільки
за недопущення перевіряючого, а й за створення
перешкод у проведенні перевірки. Розмір штра
фу становить 9600 грн (три мінімальні зарплати),
а в разі створення перешкод у проведенні пере
вірки з питань виявлення неоформлених праців
ників — 320 000 грн (сто мінімальних зарплат).
Порядком № 295 визначено, що саме є пере
шкодами у проведенні перевірки:
 відмова в допуску до проведення інспек
ційного відвідування;
 ненадання інформації, необхідної для про
ведення інспекційного відвідування або невиїз
ного інспектування;
 відсутність об’єкта відвідування або упов
новаженої ним особи за місцезнаходженням
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(адресою, зазначеною в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — під
приємців та громадських формувань, інших
документах, що стали підставою для проведення
відвідування);
 перешкода в реалізації інших прав інспек
торів праці, передбачених пунктом 11 Порядку
№ 295;
 відсутність документів, ведення яких
передбачено законодавством про працю.
У разі виявлення вказаних обставин склада
ється акт про неможливість проведення інспек
ційного відвідування або невиїзного інспектуван
ня із зазначенням відповідних причин, який під
писується керівником або іншою уповноваженою
особою підприємства, на якому мала проводи
тися перевірка (за можливості).
Якщо документи, ведення яких передба
чено законодавством про працю, відсутні,
об’єкту відвідування надсилається копія акта
про неможливість проведення інспекційного
відвідування або невиїзного інспектування та
письмова вимога із зазначенням строку по
новлення документів. На час виконання такої
вимоги строк проведення інспекційного від
відування або невиїзного інспектування зупи
няється.
Тривалість інспекційного відвідування або
невиїзного інспектування не може перевищува
ти 10 робочих днів, а для суб’єктів мікропідпри
ємництва та малого підприємництва — двох
робочих днів.
Аналізуючи новий порядок перевірок робо
тодавців хотілося б наголосити на такому:
 найбільша загроза для роботодавця —
неоформлені працівники та зарплати в «конвер
тах»;
 потрібно бути готовим до того, що пере
віряти підприємство можуть у будь-який час і
без попередження;
 інформацію, яка може стати підставою для
перевірки, інспектори праці можуть брати з від
критих джерел, включаючи інтернет-сайти та
соціальні мережі. 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Американська модель

управління персоналом

У попередньому номері було розглянуто особливості системи управління
персоналом в Японії, яка суттєво відрізняється від української, що склалася
впродовж останніх років на більшості вітчизняних підприємств. Система
управління персоналом у нашій країні значною мірою наближена до так
званої західної моделі, яку часто розділяють на європейську (до якої
українська подібна найбільше) та американську. Останню модель і
розглянемо детальніше в статті

Історія виникнення та розвитку
Насамперед зауважимо, що саме у США вперше
сформувалася наука та практика управління
персоналом. За її основу було взято класичну
школу менеджменту, засновником якої є фран
цузький гірничий інженер Анрі Файоль (1841–
1925), а також теорію управління або наукової
організації праці, основоположником якої вва
жається американський інженер і дослідник
Фредерік Тейлор (1856–1915). У подальшому
американці Лютер Гьюлік і Ліндал Урвік зробили
значний внесок у популяризацію основних по
ложень класичної школи менеджменту.
Разом з тим класична школа менеджменту
виникла в умовах екстенсивних методів госпо
дарювання, тому перехід до інтенсивних мето
дів, що відбувався впродовж 1920–1930-х
років, обумовив пошук нових форм управління.
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Поступово склалося розуміння того, що для
розвитку виробництва необхідно змінити став
лення до ролі працівників на підприємстві, а
також розробити нові методи мотивації та
співпраці між працівниками й підприємцями.
Тоді ж зародилася школа або доктрина «люд
ських відносин» (у центрі уваги якої перебуває
людина), виникнення якої зазвичай пов’язують
з іменами американських вчених Елтона Мейо
та Фріца Ротлісбергера, які відомі своїми до
слідженнями у сфері соціології виробничих
відносин.
У 1960-ті роки виникло поняття «менеджмент
людських ресурсів». При цьому управління
людськими ресурсами в компанії пов’язувалося
з її стратегічними цілями та орієнтувалося на
активну позицію людини (працівника) у діяль
ності компанії. Такий підхід передбачає, що
кожна людина (працівник) має відповідати за
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результати своєї праці та сприяти їх досягнен
ню. У свою чергу, компанія повинна заохочу
вати своїх працівників до якісної та високо
продуктивної праці.
На сьогодні так звана американська модель
або окремі її елементи застосовуються в біль
шості компаній США, Австралії, Нової Зелан
дії, Канади, а також частково у Великобританії
та деяких інших країнах.

Участь працівників в управлінні
Сучасна американська модель управління пер
соналом базується на трьох історичних пере
думовах:
 наявність ринку (товарів, праці тощо);
 індустріальний спосіб організації ви
робництва;
 корпорація як основна форма підпри
ємництва.
На сьогодні американські компанії пере
важно існують у формі корпорацій (форма
господарювання, подібна до акціонерних то
вариств в Україні), які мають статус юридичної
особи, а їх акціонери володіють правом на
частину прибутку, що розподіляється пропо
рційно кількості акцій, що їм належать.
Корпорації в багатьох випадках замінили
невеликі підприємства, що належали власникам
капіталу, які повністю контролювали діяльність
працівників. Створення ж корпорацій призве
ло до розділення власності та контролю за
розпорядженням нею, тобто владою. Реальна
влада щодо управління корпорацією перейшла
до її правління й менеджерів. При цьому також
часто передбачається й залучення працівни
ків до участі в управлінні корпорацією, що
на практиці може відбуватися в чотирьох осно
вних формах:
 участь працівників в організації праці та
управлінні якістю продукції на рівні цеху;
 створення робочих рад (спільних комі
тетів) працівників і менеджменту (керівників);
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 запровадження різних систем участі
працівників у прибутку корпорації;
 залучення представників працівників до
ради директорів корпорацій.
В умовах гострої конкуренції та періодичної
зміни кон’юнктури ринку в корпораціях часто
запроваджуються різні організаційні зміни, які
можуть негативно сприйматися працівниками.
Тому для зниження опору працівників таким
змінам розробляються програми підвищення
якості трудового життя, за допомогою яких
працівники в тій чи іншій формі залучаються
до розробки стратегії розвитку корпорації,
обговорення питань раціоналізації виробництва,
вирішення різноманітних зовнішніх і внутріш
ніх проблем.

Підбір персоналу
Серед інших характерних рис американської
моделі управління персоналом варто згадати
й деякі особливості системи підбору праців
ників. Наприклад, на вищі керівні посади
персонал підбирається ретельно й протягом
тривалого часу. Зокрема, у деяких компаніях
створюються окремі структурні підрозділи,
підзвітні лише вищому керівному органу (раді
директорів) та призначені для роботи з ме
неджерами або керівниками вищої ланки
управління. У цьому випадку, як правило,
застосовується індивідуальний підхід до кож
ного з таких керівників: зокрема, для кожно
го розробляється індивідуальний план його
подальшого просування в роботі та оплати
праці.
Також в американських компаніях приді
ляють значну увагу продуктивності праці, тому
для її підвищення часто заохочується неглас
на конкуренція всередині компанії — між її
виробничими, керівними та іншими елемен
тами, а саме між окремими структурними
підрозділами, працівниками, вузькими фахів
цями тощо.
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Підходи до кваліфікації працівників

Проектний підхід

На сьогодні в американських компаніях все біль
ше уваги приділяється висококваліфікованим
кадрам широкого профілю, оскільки компанії
прагнуть максимально автоматизувати вироб
ничі та інші бізнес-процеси. Багато американських
аналітиків вважають, що в майбутньому струк
тура компаній у США складатиметься з:
 невеликої кількості постійних кадрів з
високою компетенцією, які будуть здатні ви
конувати найрізноманітніші види робіт;
 вузькоспеціалізованих фрілансерів, найм
яких здійснюватиметься додатково для допо
моги постійним працівникам під час виконан
ня поточних завдань з урахуванням їх особ
ливостей.
За такого підходу збільшиться навантажен
ня та/або складність роботи менеджерів ниж
чої ланки (лінійних менеджерів), оскільки штат
підлеглих їм працівників постійно змінювати
меться. Крім того, це ускладнить роботу пра
цівників у сфері управління персоналом, оскіль
ки їм доведеться добре продумувати й роз
раховувати потребу в нових кадрах та досить
часто здійснювати черговий найм потрібних
працівників.
Також у США в багатьох компаніях під час
підбору персоналу і в подальшому під час
стимулювання його праці, просування по служ
бі тощо основна увага може приділятися не
результату роботи у вигляді певного обсягу
якихось товарів, продукції чи послуг з ураху
ванням їх якості, а конкретним знанням, до
свіду та кваліфікації працівників. І лише ви
сокий рівень знань та їх різносторонність мо
жуть гарантувати високу посаду, оплату й
стабільність у працевлаштуванні.
Разом з тим під час підбору персоналу на
окремі керівні посади основна увага може
також акцентуватися не на рівні знань, а на
хороших організаторських здібностях, певну
інформацію про які можна отримати з попе
реднього місця роботи.

В американських компаніях до персоналу час
то застосовується так званий проектний підхід,
коли набір кадрів залежить не від наявності
формальної вакансії у штатному розписі струк
турного підрозділу, а від чергового управлін
ського рішення щодо реалізації певного зав
дання в компанії.
У цьому випадку створюються так звані
проектні команди для виконання певного за
вдання (реалізації проекту). Тобто в таких
випадках робочі групи працівників часто ма
ють тимчасовий характер, чим і пояснюється
досить часта зміна місць роботи багатьма
американцями (згадаймо для порівняння
систему найму на все життя в Японії). При
цьому слід зауважити, що в американському
суспільстві в цілому та в працівників служб
персоналу американських компаній зокрема
не складається негативне ставлення до люди
ни, яка часто змінює місце роботи, яке іноді
формується в інших країнах, у т. ч. в Україні
(згадаймо так званих «літунів», якими іноді
продовжують називати в пострадянських
країнах людей, які довго не затримуються на
одному місці роботи).
Але зазначений підхід має й негативні риси,
оскільки занадто висока плинність кадрів може
позначатися на стабільності роботи американ
ських компаній або їх окремих підрозділів,
особливо тих із них, які мають забезпечувати
стабільність і безперервність деяких довго
тривалих виробничих процесів, поставок пев
них видів товарів в обумовлені строки тощо.
Зауважимо, що такий часто тимчасовий
характер трудових взаємовідносин працівників
з їх черговими роботодавцями на противагу
японському підходу до управління персоналом
позначається й на стилі життя громадян цих
країн. Якщо американці, а також європейці, у
т. ч. українці, часто живуть за формулою пра
цювати, щоб жити, то про японців можна ска
зати, що вони живуть, щоб працювати.
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Мотивація праці
Основним видом мотивації праці у США є гро
шове стимулювання. Як правило, воно склада
ється з двох частин: заробітної плати, виплачу
ваної за виконану роботу, і додаткових пільг,
що становлять близько 40 % зарплати. Такі
додаткові пільги можуть включати оплачені
відпустки, часткову оплату листків непрацез
датності, страхування здоров’я та життя, пенсії.
Окрім цих обов’язкових пільг у багатьох ком
паніях передбачені субсидовані їдальні, позики
зі зниженою процентною ставкою на навчання
в коледжах дітей працівників, дитячі заклади,
оплата юридичних послуг, фізичного оздоров
лення, колективні гаражі, оплачені творчі від
пустки тощо. Враховуючи різне сприйняття цін
ності додаткових пільг різними соціальними
групами, низка компаній використовують сис
тему винагороди за принципом кафетерію, тоб
то працівник сам обирає у встановлених межах
той пакет пільг, який найбільше його цікавить.

Вплив національного характеру
Слід також відзначити, що на початковому
етапі формування американської моделі управ
ління персоналом на неї значно вплинули на
ціональні особливості американців, зокрема
здатність боротися до кінця, прагнення вста
новити своє лідерство та індивідуалізм. Тому
досить довго у США домінував одноосібний
стиль управління, і в компаніях підтримувала
ся жорстка дисципліна та беззаперечне під
корення працівників своїм керівникам при суто
зовнішній демократичності.
Значною мірою це було пов’язано з історі
єю цієї держави, яка, на відміну від більшості
інших великих країн, була утворена лише в
1776 р. Завдяки іммігрантам та їх нащадкам в
американському суспільстві сформувалася
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Основним видом мотивації праці
у США є грошове стимулювання
психологія людини, яка, щоб вижити в нових
для себе умовах існування, була змушена спо
діватися лише на себе. Тому невипадково в
ділових питаннях американці традиційно вва
жали за краще ставити питання бізнесу на
перший план, інколи навіть усупереч нормаль
ним людським стосункам.
Разом з цим, як зазначалося вище, згодом
під впливом різних чинників, у т. ч. унаслідок
появи концепції менеджменту людських ре
сурсів, принципів корпоративізму, участі у
прибутках тощо, вплив деяких рис американ
ського національного характеру на системи
управління персоналом значно зменшився.
Також слід зазначити, що на сьогодні різні
сучасні методи як американської, так і європей
ської або японської моделі управління персо
налом можуть використовуватися тією чи іншою
мірою в різних країнах та на окремих підпри
ємствах незалежно від домінуючих у певній
країні національних особливостей. Керівництво
кожної окремої компанії само встановлює такі
відносини між собою та працівниками, які най
більше відповідають цілям компанії.
Разом з тим особливості соціальних відносин,
які склалися в окремій країні з урахуванням
національного характеру більшості її жителів,
все ще впливають на найбільш розповсюджені
моделі управління персоналом у компаніях
таких країн. Для кращого розуміння характер
них рис, які можуть позначитися на конкретній
моделі управління персоналом у певній компа
нії, у таблиці наведено порівняльний аналіз
особливостей систем соціальних відносин, які
склалися, з одного боку, у США й країнах Єв
ропи, а з іншого — в Японії.
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Порівняльний аналіз
особливостей систем соціальних відносин у США, країнах Європи та Японії
Вид особливості

Суть особливості
США, країни Європи

Етнічні особливості

Моноетнічна нація замкненого типу

Релігійні особливості

Монотеїзм, переважний вплив християнства (католицизму і протестантизму)

Політеїзм, вплив буддизму, синтоїзму, конфуціанства

Особливості виховання Культивування ідеї особистої вигоди,
цивілізаційних цініндивідуального успіху, самостійності,
ностей
страху бути покараними
Пріоритет особистих інтересів, інтересів
Особливості індивідусім’ї. Такі основні цінності, як любов і
альних
сім’я. Постійне прагнення до поліпшення
цінностей
свого матеріального становища
Особливості суспільДержава перебуває на службі кожного
них цінностей
громадянина
Особливості ставлення Підприємство — це місце роботи
до місця роботи
Особливості націоПрагматизм, індивідуальний егоїзм, понального характеру
вага до закону, цілеспрямованість
Особливості ставлення Праця — це необхідність, яка дає гроші
до праці
на прожиття
Особливості філософії
Основна мета — отримання прибутку
компаній
Особливості ставлення Підприємство має бути економічно ефекдо підприємства
тивним

Культивування ідеї взаємодопомоги, колективізму,
обов’язку і вдячності, почуття сорому
Пріоритет суспільних інтересів. Старанність, виконання
обов’язку як основні цінності. Постійне прагнення до
духовного самовдосконалення
Кожний громадянин — це органічна клітинка держави
Підприємство — це «дім», «сім’я», колектив
Працьовитість, завзятість, довготерпіння, ввічливість і
делікатність, колективізм
Праця — це обов’язок (борг), який дає змогу постійно
самовдосконалюватися
Основна мета — розвиток підприємства. Пріоритет
інтересів клієнта
Підприємство — велика «сім’я»

Особливості вимог до
менеджменту

Професіоналізм, ініціативність, виконання взятих зобов’язань

Уміння працювати з людьми, соціальна комунікабельність, вміння адаптуватися до системи соціального
патерналізму

Особливості процесу
прийняття рішень

Усі рішення приймаються відповідним
керівництвом, директивний характер
вказівок «зверху вниз»

Проведення всебічного (на всіх рівнях) обговорення
проекту рішення, рух інформації «знизу вгору»

Переважно авторитарний

Переважно співпричетний

Повага ієрархічного статусу, конкуренція
між співробітниками
Найм працівників через мережу університетів, шкіл бізнесу, запрошення працівників з інших фірм. Індивідуальна оцінка
та атестація працівників, оплата праці
залежно від індивідуальних результатів
На основі законодавства та рішень арбітражних комісій

Широке коло спілкування, цінується готовність до співпраці, переважно неформальні відносини
Система «довічного найму», мобільність всередині компанії, перепідготовка та навчання всередині фірми, без
відриву від виробництва. Просування по службі з урахуванням вислуги років. Оплата праці залежно від віку та
стажу роботи на фірмі

Особливості стилю
управління
Особливості стосунків
між працівниками
Особливості методів
найму та кадрової політики
Особливості способів
вирішення конфліктів
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Японія

Плюроетнічне суспільство, (мультикультуралізм)

На основі корпоративної етики, в межах підприємства
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Майя Шурко,

начальник відділу надання послуг
роботодавцям
Київського міського центру зайнятості

Страховий стаж

для призначення допомоги
по безробіттю
Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безро
біття» від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ (далі — Закон № 1533);
 Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації
безробітним підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства соціальної політики
України від 15 червня 2015 р. № 613 (далі — Порядок № 613);
 постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від 19 січня 2017 р. № 132
(далі — Постанова № 132);
 Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Дер
жавний реєстр);
 Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок без
робіття (далі — ФСС на ВБ).

З

гідно зі статтею 4 Закону № 1533 стра
хуванню на випадок безробіття підлягають:
 особи, які працюють на умовах тру
дового договору (контракту);
 особи, які працюють на умовах цивільноправового договору;
 особи, які проходять альтернативну (не
військову) службу;
 особи, які працюють неповний робочий
день або неповний робочий тиждень та на інших
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підставах, передбачених законодавством про
працю;
 військовослужбовці (крім військовослуж
бовців строкової служби);
 особи, які забезпечують себе роботою
самостійно;
 фізичні особи — підприємці.
Особа набуває статусу застрахованої з дня
укладання трудового договору (контракту) або
цивільно-правового договору. З цього дня роз
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починається сплата страхових внесків, яка при
пиняється з дня розірвання трудового договору
(контракту) або закінчення строку дії цивільноправового договору.

Обчислення страхового стажу для
виплати допомоги по безробіттю
Відповідно до статті 21 Закону № 1533 страхо
вий стаж — це період (строк), протягом якого
особа підлягала страхуванню на випадок без
робіття та за який щомісяця сплачено нею та
роботодавцем страхові внески в сумі не менш
як мінімальний страховий внесок.
Згідно з пунктом 1 розділу III Порядку № 613
страховий стаж обчислюється центрами зайня
тості за даними персоніфікованого обліку відо
мостей про застрахованих осіб Державного
реєстру, а за періоди до його запровадження — в
порядку та на умовах, передбачених законодав
ством, чинним до 1 січня 2011 р., з урахуванням:
 за період з 1 січня 2011 р. — страхового
стажу, обчисленого центрами зайнятості за да
ними Державного реєстру. Страховий стаж у
календарному місяці зараховується як повний
місяць страхового стажу, якщо за даними Дер
жавного реєстру сума сплачених за відповідний
місяць страхових внесків не менша, ніж мінімаль
ний страховий внесок, незалежно від фактично
відпрацьованих днів. У разі реєстрації особи як
безробітної в місяці звільнення страховий стаж
зараховується до дня реєстрації;
 проходження служби військовослужбов
цями (крім військовослужбовців строкової вій
ськової служби), особами рядового та началь
ницького складу, які проходили військову служ
бу у військових частинах та органах, які випла
чують грошове забезпечення, зараховується на
підставі довідки (довідок) з військового коміса
ріату, військової частини або іншого формуван
ня, утвореного відповідно до законів України,
яке виплачує грошове забезпечення, про строки
проходження служби, які включаються до стра
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хового стажу, у періодах після запровадження
страхування на випадок безробіття, а саме по
чинаючи з 13 січня 2009 р.;
 періоду роботи громадян України в інших
країнах, що зараховується до страхового стажу
відповідно до міжнародних договорів України,
які передбачають взаємне визнання страхового
стажу, згода на обов’язковість яких надана Вер
ховною Радою України;
 трудового стажу, що обчислюється в по
рядку та на умовах, передбачених законодавством,
чинним раніше, і за який до 1 січня 2011 р. на
раховано та/або сплачено страхові внески до
Фонду:
періоди трудових відносин, у т. ч. прохо
дження альтернативної (невійськової) служ
би, що підтверджуються трудовою книжкою;
періоди виконання робіт (надання послуг)
за цивільно-правовими договорами, що під
тверджуються копіями договору та актів
виконаних робіт (наданих послуг) за умови
сплати страхових внесків;
періоди провадження підприємницької
діяльності та/або забезпечення себе роботою
самостійно за умови сплати страхових внесків;
періоди відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку;
періоди отримання виплат за окремими
видами загальнообов’язкового державного
соціального страхування, крім пенсій (за ви
нятком пенсії по інвалідності).
Для перевірки цих періодів центри зайнятос
ті використовують відомості персоніфікованого
обліку в системі загальнообов’язкового держав
ного пенсійного страхування в установленому
законодавством порядку;
 періодів, що прирівнюються до страхово
го стажу:
трудовий стаж, набутий працівником за
час роботи на умовах трудового договору
(контракту) до набрання чинності Законом
№ 1533, у т. ч. трудовий стаж до 1 січня 2001 р.,
набутий у країнах, з якими укладено міжна
родні договори України, що передбачають
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взаємне визнання трудового стажу, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України;
строк проходження військової служби вій
ськовослужбовцями, зазначеними в підпункті
2 пункту 1 розділу ІІІ Порядку № 613, до за
провадження страхування на випадок безро
біття в разі звільнення зі служби за станом
здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів без права
на пенсію за умови реєстрації в установлено
му порядку в центрах зайнятості протягом
місяця з дня взяття на облік у військовому
комісаріаті, для інших осіб — з дня звільнення.
Якщо протягом зазначеного періоду військо
вослужбовці не зареєструвалися в центрі зай
нятості з поважних причин (хвороба громадя
нина, смерть близьких родичів (чоловіка,
дружини, батьків, дітей, братів, сестер, онуків,
діда, баби), догляд за хворою дитиною віком
до 14 років), що підтверджено відповідними
документами, особа має право зареєструва
тися в установленому порядку в центрі зай
нятості в наступний робочий день після за
кінчення строку дії поважної причини;
 періодів, що включаються до страхового
стажу як періоди, за які сплачено страхові внески,
виходячи з розміру мінімального страхового
внеску:
період відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку;
період отримання виплати за окремими
видами загальнообов’язкового державного
соціального страхування (відповідно до За
кону України «Про загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування» — отримання
страхових виплат втраченого заробітку у
зв’язку з втратою працездатності, пенсії по
інвалідності, отримання допомоги по тим
часовій непрацездатності (включаючи догляд
за хворою дитиною) та по вагітності і пологах;
відповідно до Закону України «Про загаль
нообов’язкове державне пенсійне страхуван
ня» — отримання пенсії по інвалідності).
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Періоди, що не включаються до
страхового стажу
До страхового стажу не включаються:
 періоди отримання допомоги по безробіт
тю відповідно до Закону № 1533;
 періоди перерви страхового стажу з по
важних причин у разі порушення особою стро
ку реєстрації в центрі зайнятості відповідно до
частини першої статті 22 Закону № 1533:
навчання в професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, клінічній ординатурі,
аспірантурі, докторантурі з денною формою
навчання;
строкова військова служба;
проживання разом з чоловіком (дружиною)
військовослужбовцем, крім військовослуж
бовців строкової служби, у місцевостях, де
не було можливості працевлаштування за
спеціальністю, але не більше 10 років;
отримання допомоги або компенсації
непрацюючою працездатною особою, яка
фактично здійснювала догляд за дитиноюінвалідом;
отримання допомоги або компенсації
непрацюючою працездатною особою, яка
фактично здійснювала догляд за інвалідом
I групи;
отримання допомоги або компенсації не
працюючою працездатною особою, яка фак
тично здійснювала догляд за особою похи
лого віку, яка за висновком медичного за
кладу потребує постійного стороннього до
гляду або досягла 80-річного віку;
отримання грошового забезпечення бать
ками — вихователями дитячих будинків сі
мейного типу, прийомними батьками;
отримання грошової допомоги особою,
яка проживала разом з інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу, який за виснов
ком лікарської комісії медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду;
періоди зайнятості на тимчасово окупо
ваній території України чи в районах прове
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дення антитерористичної операції, що за да
ними Державного реєстру не підтверджують
ся сплатою єдиного внеску;
інші поважні причини, передбачені зако
нодавством України.

Умови, розмір і тривалість виплати
допомоги по безробіттю
Умови, розмір і тривалість виплати допомоги по
безробіттю регламентуються статтями 22–23
Закону № 1533 та розділом II Порядку № 613.
Допомога по безробіттю призначається центра
ми зайнятості з восьмого дня після реєстрації
безробітного за його особистою заявою за фор
мою, затвердженою Порядком № 613.
Розмір допомоги по безробіттю визначаєть
ся на підставі відомостей Державного реєстру
залежно від страхового стажу, заробітної плати
(доходу), а також довідок про грошове забез
печення, виданих особі військовими комісаріа
тами, де така особа перебувала на обліку, вій
ськовими частинами, органами, де особа про
ходила службу.
Загальна тривалість виплати допомоги по
безробіттю застрахованим особам не може
перевищувати 360 календарних днів (особам
передпенсійного віку — не більше 720 кален
дарних днів) протягом двох років з дня її при
значення.
Допомога по безробіттю за календарний
місяць не може перевищувати чотирикратного
розміру прожиткового мінімуму для працездат
них осіб, визначеного законом на відповідний
рік (з 1 січня 2017 р. — 6400 грн, з 1 травня
2017 р. – 6736 грн), і не може бути меншою від
мінімального розміру, який встановлюється
правлінням ФСС на ВБ.
Постановою № 132 з 1 квітня 2017 р. визна
чено мінімальний розмір допомоги по безробіт
тю, яка становить:
 відповідно до підпункту 1 пункту 1 По
станови № 132 для осіб, зазначених у частині
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другій статті 22 Закону № 1533, — у розмірі
544 грн;
 відповідно до підпункту 2 пункту 1 По
станови № 132 для осіб, зазначених у частині
першій статті 22 Закону № 1533, — у розмірі
1280 грн.
Якщо на восьмий день з дати реєстрації без
робітного, який є застрахованою особою, в пов
ному обсязі відсутні дані для обчислення стра
хового стажу та середньої заробітної плати (до
ходу, грошового забезпечення), допомога по
безробіттю призначається в мінімальному роз
мірі, встановленому Постановою № 132.
Після надходження уточнених даних про за
страховану особу з Державного реєстру, а для
військовослужбовців — після подання особою
документів з військового комісаріату, де вона
перебувала на обліку, військової частини або
органів, де проходила службу, здійснюється
перерахунок виплати допомоги по безробіттю з
дня її призначення.
Допомога по безробіттю призначається в
межах дворічного періоду, який починається з
восьмого календарного дня після реєстрації без
робітного та закінчується відповідного місяця та
числа другого року. Початком наступного дво
річного періоду є день призначення допомоги
по безробіттю після закінчення попереднього
дворічного періоду.
У межах дворічного періоду кількість днів
виплаченої допомоги по безробіттю враховуєть
ся сумарно за всіма випадками реєстрації (пере
реєстрації) безробітного з урахуванням днів
скорочення тривалості виплати допомоги по
безробіттю.
У разі повторної реєстрації (перереєстрації)
безробітного в межах дворічного періоду йому
виплачується залишок допомоги по безробіттю.
Зареєстрованим безробітним, які в поточному
дворічному періоді отримали допомогу по без
робіттю в повному обсязі, допомога по безро
біттю призначається на наступний дворічний
період за умови їх повторної реєстрації після
працевлаштування.
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Приклад
Особа звернулась до центру зайнятості, але через відсутність підходящої роботи на ринку праці отримала
статус безробітної 4 квітня 2016 р.
З 11 квітня 2016 р. за заявою особи їй призначена виплата допомоги по безробіттю.
Першим дворічним періодом для особи є
період з 11 квітня 2016 р. по 11 квітня 2018 р.
У разі звернення особи до центру зайнятості після 11 квітня 2018 р. розпочнеться її
наступний дворічний період з дати призначення допомоги по безробіттю.

Розмір допомоги залежно
від страхового стажу
Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що
передують реєстрації особи як безробітної, ста
новить шість або більше місяців, допомога по
безробіттю обчислюється у відсотках до її серед
ньої заробітної плати (доходу, грошового забез
печення). Середня заробітна плата визначається
відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечен
ня) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердже
ного постановою КМУ від 26 вересня 2001 р.
№ 1266, залежно від страхового стажу:
 до 2 років — 50 %;
 від 2 до 6 років — 55 %;
 від 6 до 10 років — 60 %;
 понад 10 років — 70 %.
Залежно від тривалості безробіття допомога
по безробіттю зменшується та виплачується у
відсотках до визначеного розміру:
 перші 90 календарних днів — 100 %;
 протягом наступних 90 календарних днів —
80 %;
 надалі — 70 %.
Період, що становить 12 місяців, які переду
ють дню реєстрації особи як безробітної, що
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використовується для обчислення страхового
стажу, продовжується на період дії поважних
причин перерви страхового стажу, якщо особа
протягом місяця після закінчення цієї перерви
зареєструвалася в установленому порядку в
центрі зайнятості як безробітна.
Для застрахованих внутрішньо переміще
них осіб розмір допомоги по безробіттю ви
значається за місяці, що передують початку
перерви страхового стажу, що сталася з по
важних причин (їх перелік наведено вище), на
підставі даних Державного реєстру (з урахуван
ням Індивідуальних відомостей про застрахо
вану особу в разі їх наявності).
Інвалідам допомога по безробіттю призна
чається на загальних підставах відповідно до
Закону № 1533. Якщо інвалід використав право
на матеріальне забезпечення на випадок без
робіття в межах дворічного періоду, то в разі
наступної реєстрації його як безробітного за
відсутності страхового випадку допомога по
безробіттю йому не призначається.

Призначення допомоги без урахування страхового стажу
Без урахування страхового стажу в міні
мальному розмірі, встановленому Постановою
№ 132, допомога по безробіттю призначаєть
ся таким категоріям безробітних:
 особам, страховий стаж яких протягом
12 місяців, які передують їх реєстрації як без
робітних, менший шести місяців;
 особам, які були звільнені з останнього
місця роботи на підставах, передбачених пунк
тами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, стаття
ми 41 (крім пункту 5) і 45 КЗпП та в разі, якщо
ця робота була їх останнім видом зайнятості;
 молоді, яка закінчила або припинила на
вчання в загальноосвітніх, професійно-технічних
і вищих навчальних закладах, звільнилася зі стро
кової військової служби та потребує сприяння в
працевлаштуванні на перше робоче місце. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,
консультант журналу
«Кадровик України»

Працівнику, який працює за строковим трудовим договором, з
27 квітня по 11 червня 2017 р. надано навчальну відпустку. Однак
31 травня 2017 р. строк дії цього договору закінчується. Чи має
працівник право на навчальну відпустку в такому випадку? І чи не
буде порушенням його звільнення в обумовлену в трудовому дого
ворі дату?
Працівники, які уклали строкові трудо
ві договори згідно з пунктами 2 та 3
статті 23 КЗпП, переважно мають такі
ж права, як і працівники, які уклали трудові дого
вори на невизначений строк. Зокрема, вони мають
право на всі види відпусток, що гарантовані
законодавством. До них відповідно до статей
211, 213, 215–217 КЗпП та статей 13–15 Зако
ну України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про від
пустки) належить і додаткова відпустка у зв’язку
з навчанням. Тому роботодавець зобов’язаний
надати працівнику навчальну відпустку й опла
тити її повністю, навіть якщо строк його трудо
вого договору закінчується.
Працівник, з яким укладено строковий тру
довий договір, після закінчення терміну цього
договору звільняється на підставі пункту 2 стат
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ті 36 КЗпП. Слід зауважити, що таке звільнення
не є ініціативою роботодавця, тому може від
буватися й під час перебування працівника у
відпустці. Оскільки дата закінчення строку тру
дового договору була обумовлена під час пра
цевлаштування, звільнення відбувається без
заяви працівника та оформляється наказом
роботодавця. Наказ про звільнення має бути
видано в останній день дії строкового трудово
го договору незважаючи на факт перебування
працівника у відпустці.
Разом з тим наголосимо, що заробітна плата
за час відпустки, в т. ч. навчальної, виплачується
не пізніше ніж за три дні до її початку (частина
перша ст. 21 Закону про відпустки), але оскільки
працівник звільняється під час її використання,
постає питання щодо повернення коштів за опла
чені дні відпустки після звільнення.
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Питання щодо відрахування коштів із заро
бітної плати за час відпустки врегульовано стат
тею 22 Закону про відпустки. Нею ж передбаче
но, що в разі звільнення працівника до закінчення
робочого року, за який він уже одержав відпуст
ку повної тривалості, для покриття його забор
гованості роботодавець провадить відрахування
із заробітної плати за дні відпустки, що були
надані в рахунок невідпрацьованої частини робо
чого року.
Але оскільки навчальна відпустка, на відміну
від щорічної, надається протягом навчального,
а не робочого року, незалежно від відпрацьова

ного в році часу, норми статті 22 Закону про
відпустки в цьому випадку не застосовуються.
Тобто законодавством не передбачено повер
нення коштів за оплачені дні відпустки у зв’язку
з навчанням після звільнення працівника.
Такої думки дотримуються й спеціалісти
Міністерства соціальної політики України, в листі
якого від 28 грудня 2016 р. № 1820/0/101-16/284
зазначено, що в разі 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.

Звільняється працівник — учасник АТО. Додаткову оплачувану від
пустку за 2015–2016 рр. він використав. Чи потрібно в разі звіль
нення виплачувати йому компенсацію за цю відпустку за 2017 р.?
У випадку, наведеному в запитанні,
компенсація не виплачується.
Як відомо, у разі звільнення праців
ника йому виплачується грошова компенсація
за всі не використані ним дні щорічної відпуст
ки, а також додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей або повнолітню дитину — інва
ліда з дитинства підгрупи А I групи (ст. 24 Закону
про відпустки).
Проте згідно зі статтею 772 КЗпП та статтею
2
16 Закону про відпустки зазначена в запитанні
відпустка належить до додаткової відпустки окре
мим категоріям ветеранів війни. Таким чином,
вона не належить ані до щорічних відпусток,
надання яких регулюється розділом ІІ Закону про
відпустки, ані до додаткової відпустки працівни
кам, які мають дітей або повнолітню дитину —
інваліда з дитинства підгрупи А I групи, яка перед
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бачена розділом ІV цього Закону. Зважаючи на
вищевказане, компенсація працівнику — учасни
ку АТО за невикористану у 2017 р. додаткову
відпустку не виплачується.
Слід також зазначити, що додаткова відпуст
ка окремим категоріям ветеранів війни в разі її
невикористання не переноситься на наступний
календарний рік, не продовжується в разі хво
роби працівника, не ділиться на частини й не
замінюється грошовою компенсацією. Проте
можна запропонувати працівнику використати
її перед звільненням. Визначаючи тривалість цієї
відпустки, слід уважно поставитися до її обчис
лення, оскільки згідно зі статтею 5 Закону про
відпустки додаткова відпустка окремим кате
горіям ветеранів війни надається з урахуванням
святкових і неробочих днів, тобто вони входи
тимуть у тривалість відпустки.

51

КАЛЕНДАР

Робочий час у червні та липні 2017 року*
Професійні свята у червні та липні
2017 року

ЧЕРВЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Робочих днів — 20; вихідних — 8, святкових і неробочих днів — 2 (4 червня —
Трійця, 28 — День Конституції України); скорочений робочий день — 27 черв
ня. 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,
4 червня, переноситься на понеділок, 5 червня. Норма тривалості робочого
часу — 159 годин.

ЛИПЕНЬ
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 — 21; вихідних — 10. Норма тривалості робочого часу — 168
годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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01.06 День захисту дітей
04.06 День працівників водного
господарства
04.06 День працівників місцевої
промисловості
05.06 Всесвітній день навколишнього середовища
(традиц.)
06.06 День журналіста
11.06 День працівників легкої
промисловості
12.06 День працівників фондового ринку
14.06 Всесвітній день донора
крові (традиц.)
18.06 День медичного працівника
23.06 День державної служби
25.06 День моряка (традиц.)
25.06 День молоді
25.06 День молодіжних та дитячих громадських організацій
27.06 Всесвітній день рибальства
(традиц.)
01.07 День архітектури України
02.07 Міжнародний день спортивного журналіста (традиц.)
02.07 День Військово-морських
сил Збройних сил України
02.07 День працівників морського та річкового флоту
04.07 День судового експерта
07.07 День працівника природнозаповідної справи
08.07 День родини
09.07 День рибалки
15.07 День українських миро
творців
16.07 День бухгалтера
16.07 День працівників металургійної та гірничодобувної
промисловості
28.07 День системного адміністратора (традиц.)
29.07 День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
30.07 День працівників торгівлі
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Подолання перешкод
Суміщення в разі переведення
Подія шоста.

«На двох стільцях»
— От поясніть мені, люба Надіє Олексіївно,
що ви хочете цим сказати? От поясніть, — не
приховуючи роздратування звертався до керівника кадрової служби директор підприємства
Альберт Едуардович.
Яскравим свідченням такого стану керівника був погляд: розмовляючи, директор дивився
наче повз жінку. Якби провести умовну лінію
між його очима та кінцевим пунктом призначення погляду, то десь посередині вона ледь
торкалася б найнеслухнянішої волосинки на
верхівці зачіски кадровички. Проте цей погляд
в нікуди був ударною хвилею — Надія Олексіївна
кожну секунду смикала ґудзики кофтинки,
намагалася знов і знов вмоститися на стільці та
кожного разу їй здавалося, що вона сіла ще
більш незручно ніж попереднього разу…
— Ну яка різниця, було те суміщення чи ні, та
й чи залишиться воно? Нам головне що? Щоб
людина отримала під-ви-ще-ння? Він цього
заслуговує! — не заспокоювався Альберт
Едуардович… — Але… Хто ж аналізуватиме товарний ринок? Роботу фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку хто виконуватиме?
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— Все правильно. Сергій Михайлович заслуговує на підвищення, — спокійно відповідала
Надія Олексіївна, намагаючись зменшити «градус» розмови. — Проте в цій ситуації в разі
«простого» переведення постає невелике кадрове протиріччя… Точніше, неузгодженість…
— От бачите! Ви досі самі не розумієте, що
ж виникло — протиріччя, неузгодженість чи
непорозуміння, — перебиваючи керівника кадрової служби пішов у наступ директор підприємства. — То давайте спочатку встановіть, з чим
ми маємо справу. Якщо ви не можете, давайте

— То давайт
е спочатку з’
ясуйте, з
чим ми ма
мо справу...
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це зробимо разом! Я вам допоможу! Ну що ж
робити, доведеться мені й цим займатися…
Під час монологу директора роздратована
Надія Олексіївна почала мислити, наче вголос:
«Так, потрібно ретельніше підбирати слова, щось
Альберта Едуардовича зовсім несе… Стоп! А що
він хотів сказати останньою фразою? Що я,
досвідчений кадровик, не можу розібратися в
простій ситуації? Тобто він сумнівається в моїй
кваліфікації!? Ну знаєте що, пане директоре!..
Займатися моєю роботою ви будете?! Цікаво
подивитися!.. Ситуація, шановний Альберте
Едуардовичу, нібито й проста, але папірців до
неї потрібно понаписувати вагон з причепом…».
Надія Олексіївна так суворо подивилась на
директора, що той аж зніяковів і думки полетіли, мов метелики...
«Ого! Ого, який погляд!.. І чого б то так дивитися?.. Що я такого сказав? Я ж як директор
цілком маю право вимагати від підлеглих компетентних пропозицій, рішень… Ой почекай,
пане директоре, почекай, Альберте Едуардовичу…
Щось ти занадто розкомандувався! Так, напевно вже роки даються взнаки… Звідки ця дратівливість, зверхність? Хіба це ти, Альберте?
Навіть не Едуардович… Так, ти директор, але ж
твоє завдання як керівника створити людям
умови, щоб вони генерували ті самі рішення,
які ти вимагаєш… А ти їх створив? Ні! Навіть не
ставив собі запитання, як це зробити. А ти постав,
Альберте Едуардовичу! Спробуй, постав…».
За декілька секунд директор заспокоїв своє
внутрішнє бурхливе «Я». Ще через півхвилини
його думки розпорошились та спішно попрямували до синопсисів* у його голові в пошуках
можливих рішень. У міру того як вгамовувались
хвилі роздратування, вираз обличчя директора
поступово ставав схожим на вираз обличчя
Будди, який ось-ось порине в нірвану. Навіть
Надія Олексіївна примружила очі, придивляю* Збірка відомостей, матеріалів, статей з певного питання.
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Вона вже гот
ова була змін
ити гнів на
милість...

чись до незрозумілих емоційних перетворень директора. Вона вже була готова змінити гнів на
милість і турботливо перепитати, чи все гаразд,
аж раптом…
Аж раптом Альберт Едуардович, ніби виринувши з паралельного всесвіту, де він вже встиг
порадитись як мінімум з Буддою та Шивою,
заговорив:
— А знаєте що, дорогенька Надіє Олексіївно,
мабуть рішення нашої проблеми лежить десь
на поверхні… Ми напевно трохи зациклились
на стандартних паперових схемах та інструкціях. А ви ж мені самі колись казали, що прогалин
у нашому трудовому законодавстві стільки, що
з них можна виписати ще один Трудовий кодекс.
Але ж ми з вами не лише фахівці, ми ще й творчі люди. То давайте щось вигадаємо та закрутимо, а? Он з наказом про дублікати особистих
карток придумали! Та навіть таке придумали,
що й перевірку здивували. То чому тут не зможемо? Зможемо!
«Нічого собі перетворення! Вочевидь благодать божа, — здивувалась кадровичка. — Він
що, встиг отримати чарівного штурхана від
вищих сил?»
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— Ситуація справді нестандартна, оскільки
законом чітко не визначено, залишається за
переведеним працівником те суміщення посад
чи ні, — перейшла вона до конкретики, зрозумівши, що розмова піде зовсім в інше, конструктивне русло. Хоча… Сергію Михайловичу ніхто
не заважає й надалі виконувати роботу фахівцяаналітика з дослідження товарного ринку в порядку суміщення…
— Так і я ж за те! — наче маленький хлопчисько радісно вигукнув Альберт Едуардович.
Витримавши секундну паузу, Надія Олексіївна
так само діловито продовжила пояснення, хоча
в душі в неї від полегшення вже заспівали якщо
не соловейки, то щонайменше зацвірінькали
горобці, як навесні…
— Але в той же час за новою посадою не
передбачене суміщення іншої посади. Ну суто
теоретично…
— Надіє Олексіївно, ви хочете сказати, що не
виникне законодавчої суперечки, якщо ми окремим пунктом наказу про переведення Сергія
Михайловича на нову посаду пропишемо про
продовження суміщення? — мислив уголос Аль
берт Едуардович.
— Помилки у продовженні суміщення може
й не буде, але якщо це викласти в одному наказі, може виникнути проблема, якщо Сергій
Михайлович більше не зможе або відмовиться
суміщати ці дві посади. Або ви, Альберте Еду
ардовичу, вбачатимете за краще для підприємства
прийняти на роботу окрему особу для виконання цієї роботи. І як з цим бути потім? — не зупинялась керівник кадрової служби. — А відповідь
проста! Продовжити суміщення за новою поса-
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У душі від
полегшенн
я як навес
зацвіріньк
ні
али горобц
і...

дою нам ніхто не забороняє, але оформити це
краще двома різними наказами!
У цей момент в очах директора зростала
впевненість у професіоналізмі Надії Олексіївни,
що не могла не відчути й сама керівник кадрової служби. Вона усміхнулась, а Альберт Еду
ардович вимовив.
— Це просто геніально, Надіє Олексіївно!
Геніально й просто, як все просте, але геніальне… І це мені так до вподоби! Ви ж знаєте, як
я хвилююсь за людей. А Сергія Михайловича
ми, можна сказати, виростили. Він чоловіком
став на наших очах — одружився, чекає на
поповнення. Додатковий заробіток зайвим
йому не буде. Тому так і вирішимо — готуйте
документи!

Кадровик України
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Правовий коментар
У цій ситуації поєднано дві норми —
суміщення та переведення. Вони регулюються КЗпП і згідно із законодавством мають назву «суміщення
професій (посад)» та «переведення
працівника на іншу роботу на тому
ж підприємстві».
Оскільки трудове законодавство не
містить визначень цих термінів, для
роз’яснення поняття «суміщення професій (посад)» звернемося до постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок
і умови суміщення професій (посад)»
від 4 грудня 1981 р. № 1145 (далі —
Постанова № 1145) та Інструкції щодо
застосування постанови Ради Міністрів
СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 «Про
порядок і умови суміщення професій
(посад)», затвердженої Держкомпраці
СРСР від 14 травня 1982 р. № 53-ВЛ
(далі — Інструкція № 53-ВЛ).
Щодо визначення терміна «переведення працівника на іншу роботу»
слід звернутися до постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі —
Постанова ВСУ № 9).
Зауважимо, що незважаючи на те
що Постанова № 1145 та Інструкція
№ 53-ВЛ є актами, ухваленими ще за
часів СРСР, вони застосовуються і
сьогодні в частині, що не суперечить
Конституції й законам України, та
чинні відповідно до постанови ВРУ
«Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня
1991 р. № 1545-XII.
Згідно з вищевказаними документами суміщенням професій (посад)
слід вважати виконання працівником
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разом зі своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором,
додаткової роботи за іншою професією (посадою) протягом робочого
часу за основною посадою.
У пункті 31 Постанови ВСУ № 9
зазначено, що переведенням на іншу
роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає
спеціальності, кваліфікації чи посаді,
визначеній трудовим договором.
Згідно з частиною першою стат
ті 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві* допускається тільки за згодою працівника, за
винятком випадків, передбачених статтею 33 цього Кодексу та в інших випадках, визначених законодавством. Проте
форми надання такої згоди законодавством не встановлено, тому це питання вирішується по-різному.
Ініціатива переведення на іншу
роботу може належати як працівникові, так і роботодавцю. У першому
випадку на ім’я керівника подається
заява про переведення, а в другому —
доповідна записка кадрової служби
або безпосереднього керівника відділу,
де працює особа. В обох випадках на
підприємстві має бути видано наказ
про переведення працівника на іншу
роботу. Оскільки типової форми такого наказу не затверджено, роботодавець має видати його на спеціальному
бланку, що містить усі необхідні реквізити. На практиці згода працівника
з переведенням підтверджується
записом: «З наказом ознайомлений»,
де зазначається дата ознайомлення
та проставляється підпис працівника.
У разі переведення працівника на
іншу постійну нижчеоплачувану роботу за ним зберігається його колишній
заробіток протягом двох тижнів із

* Відповіді на
додаткові запитання див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 12/2015, с. 97.
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** Зразки встановлення та
припинення
суміщення професій (посад)
див. у журналі
«Кадровик
України»
№ 2/2016,
с. 89–90.
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дня переведення (ст. 114 КЗпП), незважаючи на те, хто саме став ініціатором цього переведення. Слід також
пам’ятати, що термін випробування
для працівників, яких переведено на
іншу роботу, не встановлюється.
Оскільки під час переведення працівника на іншу посаду на тому ж
підприємстві змінюються умови трудового договору, обумовлені під час
його укладення, змінюється трудова
функція працівника (обсяг чи характер
обов’язків, розмір заробітної плати,
місце роботи та інші істотні умови
праці), суміщення іншої професії (посади) працівником не завжди може бути
можливим.
У такій ситуації суміщення професії (посади) варто припинити, адже
встановлення його відбувалося за
можливості якісного виконання як
основної, так і суміщуваної роботи
без збільшення тривалості робочого
часу. Окрім цього, відповідно до пункту 2 Постанови № 1145 та абзацу 2
пункту 1 Інструкції № 53-ВЛ суміщення професій (посад) допускається
за згодою працівника, і якщо обсяг
робіт чи характер обов’язків за новою
посадою не даватимуть йому змоги
виконувати додаткову роботу за
суміщенням, працівник може не погоджуватися на його встановлення.
Натомість якщо працівник добре
виконуватиме роботу на новій посаді, суміщення професій (посад) може
бути збереженим, незважаючи на
факт переведення працівника на іншу
посаду на тому ж підприємстві. Текст
наказу може мати такий вигляд:
«У зв’язку із переведенням Сидорен
ка С. М. на посаду економіста з планування встановлене суміщення за
посадою фахівця-аналітика з дослі-

дження товарного ринку продовжити. Умови, обумовлені наказом про
суміщення професій (посад), залишити без змін».
Нагадаємо, що встановлення суміщення професій (посад), як і його припинення чи скасування, може бути
оформлене як за погодженням роботодавця з працівником, що відображається в заяві працівника, так і на
підставі прийнятого роботодавцем
рішення. У разі останнього працівник
має бути повідомлений про зміни в
організації виробництва та праці
згідно з частиною третьою статті
32 КЗпП не пізніше ніж за два місяці.
У будь-якому з випадків порядок
оформлення суміщення залишається
без змін та відбувається шляхом
видання наказу роботодавця**.
За суміщення професій (посад)
встановлюється доплата. Відповідно
до статті 105 КЗпП за роботу в
порядку суміщення розміри доплат
працівникові встановлюються на
умовах, передбачених у колективному договорі. Доплата провадиться
винятково згідно з наказом, оскільки
інформація щодо суміщення не відображається в табелі обліку робочого
часу.
У наказі (колдоговорі) має бути
чітко зазначено, від якої саме посади
встановлено доплату. Так, працівникам бюджетної сфери на підставі
пункту 3 постанови 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 (далі — Постанова
№ 1298) доплату за суміщення в розмірі до 50 % посадового окладу (тариф-
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ної ставки) встановлюють за основною
посадою.
У ситуації, описаній у цій частині
роману, для працівника привабливим
є те, що за переведенням він займає
посаду економіста з планування, а
тому доплата за суміщення буде встановлена. Разом з тим якщо б установа, заклад, організація, в якій відбувається його переведення, була б бюд‑
жетною та переводили б працівника
на керівну посаду, таку як начальник
відділу тощо, доплата за суміщення
професій (посад) не могла б бути вста-

новлена, оскільки керівникам таких
закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам вона не встановлюється (абз. 3 п. 3 Постанови
№ 1298). Зазначимо, що запис про
суміщення до трудової книжки та до
особової картки працівника не вноситься, що також допоможе в цій
ситуації. Суміщення жодним чином
не впливає на тривалість відпусток,
адже їх надання відбувається винятково за посадою, на яку прийнято працівника.

P. S.
Андрій Іванович, начальник виробничої дільниці № 7 (той, що ще два місяці тому, радіючи молодій крові на підприємстві — студентам-практикантам, майже всіх їх прийняв на
роботу, оформивши накази з помилкою), майже біг по коридору до адміністративного корпусу. Він і зараз радів, а тому його летюча хода була схожа на біг казкового ельфа з трилогії
Дж. Толкіна «Володар перснів». Здавалося, що його черевики навіть не торкалися підлоги, а
ковзали над нею в повітрі. Його піджак, з широченними полами, розвивався, наче плащ
Бетмена, коли марвелівський кіногерой перемагав чергового злодія…
І слід зауважити, що й почувався Андрій Іванович як Бетмен-переможець…
Начальник виробничої дільниці № 7 влетів до кабінету Надії Олексіївни, керівника кадрової служби підприємства, перевів подих і поклав на її стіл невеличкий стос паперів:
— Ось, Надіє Олексіївно, розширюємось, як ви знаєте, — вельми шановно, навіть трохи
прогинаючись вперед своєю масивною фігурою, звернувся Андрій Іванович. — Пройшли мої
практиканти стажування, на роботу беремо… І я от документики підготував — посадові
інструкції. Але нічого не підписував. Просто все підготував. І думаю, забіжу до вас, щоб ви
факсиміле директора штампонули — чого ж його турбувати з таких елементарних робочих
питань. Усе хочу встигнути, адже під час працевлаштування, як ви й вчили, їх потрібно ознайомити з обов’язками та правами.Тому будьте ласкаві!
І начальник виробничої дільниці розплився в усмішці та ще більше нахилився вперед,
а його внутрішній Бетмен вдарив у переможні барабани, оскільки це справді була перемога
Андрія Івановича над паперами та інструкціями. Він зробив все правильно й послідовно…
Принаймні він так думав… Але Надія Олексіївна не воліла поки грати на сурмах:
— Давайте спочатку глянемо, чи правильно підготовлено документи та чи можна на них
за інструкцією взагалі ставити факсиміле…
Цієї ж миті змовкли переможні барабани внутрішнього Бетмена Андрія Івановича…
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Ярослава Паньків,

консультант з кадрових питань

Трудові книжки:

огляд деяких ситуацій

У роботі працівника кадрової служби заповнення трудових книжок є чи не
найвідповідальнішою ділянкою роботи. Як свідчить практика, внесення
правильних записів — не така вже й проста справа, адже, так би мовити,
скільки людей, стільки й різноманітних життєвих і трудових ситуацій.
У статті розглянемо деякі складні випадки оформлення трудових книжок і
внесення записів до них

Чи може кадрова служба використовувати бланки трудових книжок,
придбаних на розкладках і книжкових ринках? Як визначити
справжність цих бланків?
Згідно зі статтею 48 КЗпП трудова книжка є
основним документом про трудову діяльність
працівника, тому кадрова служба підприємства,
установи, організації (далі — підприємство)
має подбати, щоб документи, які надходять до
неї чи які вона видає працівникові, мали потрібні реквізити та відповідний статус.
Отже, звернемося до законодавства. Постановою КМУ «Про трудові книжки працівників»
від 27 квітня 1993 р. № 301 (далі — Постанова № 301) встановлено, що виготовлення за
єдиним зразком бланків трудових книжок і
вкладишів до них, забезпечення ними підприємств, установ, організацій усіх форм власнос-
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ті покладено на Державну акціонерну компанію
«Укрресурси».
Бланки трудових книжок мають кілька ступенів захисту. Так, один із найпоширеніших
елементів захисту — двотоновані водяні знаки
із зображенням Герба України, які розміщено
на кожній сторінці трудової книжки. Як графічні елементи захисту використовуються
також: псевдорельєфні сітки, райдужний друк.
На обкладинці та на сторінках 1 і 33 зображено голографічний знак Герба України (використано фольгу гарячого тиснення) і зроблено напис «Трудова книжка».
На сторінках 1, 4, 5, 8, 57, 60, 61 і 64 захисною фарбою проставлено номер бланка
трудової книжки.
На сторінках 32 і 64 вміщено витяг із Постанови № 301.
Таким чином, якщо придбані підприємством
бланки трудових книжок відповідають усім
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згаданим вище умовам, а на сторінці 64 вказано, що їх виготовлено на поліграфічних комбінатах (стоїть держзнак ПК «Україна» або ДП «ПК
«Зоря»), вони можуть бути використані в кадровому діловодстві.

Працівник навчався в коледжі (Велика Британія) за направленням
підприємства. Хто має внести запис про його навчання до трудової
книжки?
Відповідно до пункту 3 Положення про умови
матеріального забезпечення осіб, направлених за
кордон на навчання та стажування, затвердженого постановою КМУ від 4 березня 1996 р. № 287,
за працівниками, направленими за кордон на
навчання, зберігається місце роботи, служби (посада), місце навчання та середня заробітна плата
(грошове забезпечення). Тобто трудовий договір
з працівником не припиняється, й трудова книжка зберігається за місцем його роботи.
Оскільки внесення запису про навчання в
навчальному закладі зі збереженням місця
роботи (посади) та заробітної плати 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), не передбачено, то й вносити такий запис немає підстав.

Де оформлюється та де зберігається трудова книжка аспіранта, який
навчається й працює?
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII аспірант —
особа, зарахована до вищого навчального
закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії. Пунктом 9 Положен-
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ня про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів, затвердженого постановою
КМУ від 1 березня 1999 р. № 309, встановлено перелік документів, які вступники до аспірантури подають на ім’я керівника вищого
навчального закладу чи наукової установи.
У вказаному переліку не зазначено вимоги
щодо подання під час вступу трудової книжки.
Водночас згідно з пунктом 3 Постанови
№ 301 трудові книжки зберігаються на підприємствах, а відповідно до пункту 1.1 Інструкції № 58 ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві або у фізичної особи.
Зважаючи на вищенаведене, трудові книжки
оформляються та ведуться лише за місцем роботи, а не за місцем навчання, зокрема у вищих
навчальних закладах або наукових установах.
У разі укладення аспірантом трудового договору робота за ним буде основною, а не
сумісництвом, а отже, якщо в нього відсутня
трудова книжка, вона має бути оформлена в
порядку, передбаченому Інструкцією № 58.

Чи слід оформлювати трудову
книжку на практиканта?
Зауважимо, що чинним законодавством не
передбачено оформлення трудової книжки
учням навчальних закладів, які проходять практику на підприємствах, у т. ч. за направленням
на підставі договору між сторонами — організаторами такої практики.
Зазвичай згідно з договором підприємство
дає практикантам можливість користуватися
лабораторіями, кабінетами, технічною документацією, потрібною для виконання навчальних програм, відповідає за безпечні умови проходження практики, а після її закінчення — видає
характеристику кожному практикантові.
Разом з тим за погодженням із навчальним
закладом під час проходження практики з
учнями навчальних закладів можуть укладатися трудові договори про виконання певної
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роботи, що відповідає завданню практики. При
цьому мають виконуватися вимоги статей 188
(«Вік, з якого допускається прийняття на роботу») і 190 («Роботи, на яких забороняється
застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років») КЗпП.
Якщо ж усі вимоги законодавства виконано
й трудовий договір з учнем було укладено, на
нього відповідно до статті 48 КЗпП не пізніше
п’яти днів після прийняття на роботу оформляється трудова книжка в порядку, передбаченому Інструкцією № 58.

Чи правомірно вносити запис про
підприємницьку діяльність до трудової книжки підприємця?
Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу
України від 16 січня 2003 р. № 436-IV підприємництво — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність,
яка здійснюється суб’єктами господарювання
(підприємцями) з метою досягнення економічних
і соціальних результатів та одержання прибутку.
Під час здійснення вказаної діяльності підприємець ні з ким не перебуває в трудових відносинах, виконує роботи, надає послуги замовникам на підставі цивільно-правових договорів.
Трудова книжка на підприємця не ведеться,
оскільки їх ведення передбачено на працівників,
які працюють на підприємстві або у фізичної
особи, зокрема й у підприємця (ст. 48 КЗпП),
звичайно, з укладенням трудового договору.
Отже, вносити до трудової книжки підприємця записи про його підприємницьку діяльність немає підстав.

Увага!
Підставою для внесення запису про роботу
за сумісництвом не може бути довідка.
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У якому порядку до трудової книжки вноситься запис про прийняття
та звільнення з роботи за сумісництвом?
Насамперед слід зауважити, що запис про роботу за сумісництвом (на тому самому чи іншому підприємстві) до трудової книжки вноситься за бажанням працівника і лише за місцем
основної роботи. Підставою для вчинення такого запису є відповідні накази (копії наказів,
засвідчені в установленому порядку) про прийняття та звільнення з роботи.
У разі внесення до трудової книжки працівника відомостей про роботу за сумісництвом потрібно пам’ятати, що записуються вони окремим
рядком у графі 3 розділу «Відомості про роботу»
(додаток 1). При цьому в графі 1 наступний порядковий номер не проставляється, і в графі 2
дата внесення запису також не зазначається.
Відомості про роботу за сумісництвом містять: найменування підприємства, назву посади (професії) працівника, період роботи (дата
прийняття та звільнення з роботи).
У графі 4 вказують дату та номер наказів
про прийняття й звільнення з роботи.

Чи можна прийняти на роботу
42-річну особу без трудової
книжки?
Відповідно до законодавства (частина друга
ст. 24 КЗпП; пункт 2 Постанови № 301) під час
влаштування на роботу працівники зобов’язані
подати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Без трудової книжки приймаються на роботу лише ті особи, які працевлаштовуються вперше (вони мають пред’явити
паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку), а також військовослужбовці, звільнені в запас (пред’являють
військовий квиток), призовники (пред’являють
приписне свідоцтво), особи, звільнені з місць
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відбування кримінального покарання (пред’яв
ляють довідку про звільнення) (п. 1.4 Інструкції
№ 58).
У разі неподання трудової книжки або зазначених вище документів особі, яка праце
влаштовується, може бути відмовлено в прий
нятті на роботу. Разом із тим така відмова може
бути кваліфікована як дискримінація, оскільки
відповідно до статті 43 Конституції України
кожен має право на працю. У цій ситуації можна скористатися вимогою Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообо
в’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28
грудня 2014 р. № 77-VIII, яким внесено зміни

У разі неподання трудової книжки
особі, яка працевлаштовується,
може бути відмовлено в прийнятті
на роботу
до системи соціального страхування, зокрема
до порядку розрахунку листків непрацездатності. Саме для коректного нарахування соціальних виплат у певних випадках працівник має
надати довідку із Пенсійного фонду форми ОК-5
або ОК-7, де зазначається його стаж роботи.
Зауважимо, що трудові книжки оформляються лише тим працівникам, які стають до
роботи вперше.
Додаток 1

Зразок запису про роботу за сумісництвом
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Весна»
08 2015 Прийнято вахтером
Працював у приватного підпри мця Марченка Н. В.
прибиральником за сумісництвом з 22.04.2016 до
17.01.2017

9

10

05 2017 Звільнено за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП
України
Інспектор відділу кадрів
Коваль
І. М. Коваль

№ 6 (125) червень 2017

Наказ від 07.08.2015
№ 12-П
Копії наказів від
17.04.2016 № 3-П
та від 16.01.2017
№ 2-П
Наказ від 05.05.2017
№ 11-П
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Як оформити перехід працівника
на тому самому підприємстві із
роботи за сумісництвом на
основне місце роботи? Які записи
внести до його трудової книжки?
Якщо працівник бажає перейти із місця роботи за сумісництвом на основне місце роботи
на тому самому підприємстві, всі дії кадрової
служби мають бути такими ж, як і в разі звільнення з роботи та прийняття на роботу будьякого працівника. Отже:
 працівник має написати заяву про звільнення з роботи, яку він виконував за сумісниц
твом;
 написати ще одну заяву про прийняття
за трудовим договором на цю саму роботу,
яка буде вже основною (дати мають бути узгоджені між працівником і роботодавцем).

Увага!
Звільнення та прийняття оформлюють окремими наказами. Після звільнення працівника з роботи за сумісництвом з ним проводять
повний розрахунок, у т. ч. щодо компенсації
днів невикористаної відпустки (відпусток).
Якщо колективним договором установлено певні пільги, які розраховуються виходячи
із стажу роботи саме на цьому підприємстві
чи за певною посадою, і якщо передбачено
таке зарахування, у наказі про прийняття на
роботу може бути зазначено: «Зарахувати
період роботи за сумісництвом до стажу
роботи на підприємстві з (вказується дата
прийняття на роботу за сумісництвом)»;
 запис про прийняття на роботу вноситься до трудової книжки в порядку, передбаченому Інструкцією № 58;
 запис про роботу за сумісництвом працівник може зробити на підприємстві, на якому
працював на основній роботі.
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Як правильно оформити запис у
трудовій книжці працівника в разі
його смерті?
Пунктом 4.3 Інструкції № 58 передбачено, що
в разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під
розписку або надсилається поштою (до запитання) на їх вимогу.
У трудовій книжці померлого працівника в
розділі «Відомості про роботу» після дати
запису (проставляється дата останнього дня
роботи) у графі 3 записують: «Роботу припинено у зв’язку зі смертю». Далі в графі 4
зазначається дата та номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується в установленому порядку.

Чи потрібно видавати наказ про
зміну прізвища в трудовій книжці?
Зміна прізвища працівниці стосується не лише
трудової книжки, а й усіх кадрових облікових,
а також фінансових документів. Отже, у разі
зміни прізвища кадрова служба має видати
відповідний наказ (з персоналу), який передбачає конкретні дії служби персоналу, бухгалтерії чи інших структурних підрозділів.
Зміна записів у трудовій книжці щодо прізвища, імені, по батькові та дати народження
виконується на підставі документів (паспорта,
свідоцтва про народження, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені тощо) з
посиланням на їх номер і дату. Зміни вносяться шляхом закреслення попередніх і запису
нових даних на першій сторінці (титульному
аркуші) трудової книжки з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки й завіряються підписом керівника підприємства або уповноваженої ним особи та
печаткою підприємства або печаткою служби
персоналу (у разі наявності).
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Як виправити в трудовій книжці помилку, виявлену через кілька років
після звільнення працівника?
Відповідно до пункту 2.6 Інструкції № 58 у
разі виявлення неправильного або неточного
запису відомостей про роботу, переведення,
а також про нагородження та заохочення
виправлення виконуються роботодавцем, де
було зроблено відповідний запис (це можуть
бути як нинішній, так і попередні роботодавці; додаток 2).

Якщо підприємство, на якому було зроблено
неправильний або неточний запис, ліквідоване,
відповідний запис вноситься правонаступником
і засвідчується його печаткою, а в разі його відсутності — організацією вищого рівня, якій було
підпорядковано підприємство, а в разі її відсутності — облархівом, держархівом м. Києва.
Оскільки згідно з нормативно-правовими
документами трудова книжка видається лише
в разі звільнення працівника, виправити запис
можна після звільнення, коли трудова книжка
зберігається в особи на руках.

Додаток 2

Зразок виправлення запису в трудовій книжці
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Весна»
02 2008 Призначено на посаду економіста плановоекономічного відділу
10 2009 Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП
України
Інспектор відділу кадрів
Квітка Г. М. Квітка

Наказ від 04.02.2008
№ 4-П
Наказ від 12.10.2009
№ 31-П

> < > < > <
> < > < > <
12

20

(Записи на інших підпри мствах)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Весна»
09 2012 Запис за № 8 недійсний. Призначено на посаду
провідного економіста планово-економічного відділу
Інспектор відділу кадрів
Квітка Г. М. Квітка
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№ 4-П
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Чи зазначається в трудовій книжці, що працівника прийнято на роботу за конкурсом або за контрактом?
Для певних категорій працівників передбачено,
що вони можуть бути прийняті (призначені)
на роботу (посаду) лише в результаті конкурсу (державні службовці тощо) або лише за
контрактом (керівники організацій, структурних підрозділів у певних сферах економіки
тощо). Прийняття (призначення) на роботу
(посаду) в результаті конкурсного відбору або
за контрактом здійснюється відповідно до
чинного законодавства за певною процедурою,
з оформленням пакета відповідних документів.
Таку додаткову умову під час прийняття на
роботу, як конкурсний відбір, або таку форму
трудового договору, як контракт, роботодавець
зобов’язаний відобразити в трудовій книжці
працівника. Так, до графи 3 розділу «Відомос-
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ті про роботу» трудової книжки вноситься
такий запис:
 «Призначено на посаду (вказується
найменування посади) за конкурсом»;
 «Прийнято на роботу (зазначається
професія, клас, розряд) (або призначено на
таку-то посаду) за контрактом». 

Увага!
До трудової книжки вносяться записи про
прийняття: на сезонну роботу; на тимчасову
роботу; за контрактом; за конкурсом.
Не вносяться записи про: укладення строкового трудового договору або договору про
виконання певної роботи; укладення договору про повну матеріальну відповідальність;
встановлення строку випробування; індивідуальний режим робочого часу; суміщення
посад (професій).
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Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С:

робота з довідниками посад

Продовження. Початок у № 4–5/2017

Довідники посад у конфігурації
«Зарплата та управління персоналом»
У конфігурації «Зарплата та управління
персоналом» (далі — ЗУП) існує два види довідників — «Посади» (управлінський) та «Посади
організацій» (для регламентованого обліку).
Відкрити довідник «Посади» можна таким
чином: у повному інтерфейсі (або в інтерфейсі «Управління персоналом») заходимо в меню
«Підприємство» → «Посади». Слід мати на увазі,
що з інтерфейсу «Кадри організацій» аналогічний пункт меню «Підприємство» → «Посади»
відкриває регламентований довідник «Посади
організацій».
Управлінський довідник посад має досить
просту структуру. Він містить найменування
посад в управлінському обліку (і вони необо
в’язково збігаються з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК
003:2010 (далі — Класифікатор професій)).
Форма елемента довідника містить дві
закладки: компетенції та опис посади, дані яких
призначені для роботи HR-відділу (відділу з
управління персоналом)*. Компетенції використовуються для якісного оцінювання персо-
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налу, і для кожної посади може бути створено
необхідну кількість компетенцій з їх деталізацією (рисунок 1). Опис посади містить інформацію у текстовому форматі щодо вимог,
обов’язків та умов роботи (рисунок 2).

Довідник «Посади організацій»
Довідник «Посади організацій» можна відкри
ти з робочого столу: закладка «Підприємство» →
«Посади». Знайти цей довідник можна й за допомогою класичного меню:
 з повного інтерфейсу: меню «Підприємство» → «Посади організацій»;
 з інтерфейсів «Кадри організацій» та
«Розрахунок зарплати працівників організацій»:
меню «Підприємство» → «Посади».
Розглянемо заповнення довідника «Посади
організацій» (рисунок 3). Реквізит «Най
менування» слід заповнювати згідно з Кла
сифікатором професій, оскільки спрацьовуватиме підказка системи під час заповнення поля
«Код за Класифікатором професій». Тобто
* У статтях ми не розглядатимемо механізмів роботи
HR-відділу в 1С.
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Рисунок 1

Рисунок 2
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система виконає пошук внесеного нами найменування у Класифікаторі професій і для вибору надасть перелік професій, назва яких містить
назву вказаної посади.
Наприклад, якщо в найменуванні зазначити
«Асистент», то під час вибору коду за Класи
фікатором професій система надасть перелік
професій з цим найменуванням (рисунок 3).
Однак якщо в найменуванні вказати ту ж саму
професію, але російською мовою, система під
час вибору коду за Класифікатором професій

видасть пустий перелік. Але це правило не
жорстке — завжди можна вручну вказати необхідний код. Проте спосіб, наведений вище,
спрощує заповнення цього елемента довідника.
Є ще один, досить зручний, спосіб створення нових посад організацій. У формі списку
посад під час натискання кнопки «Підбір із
КПД» відкривається перелік посад Класи
фікатора професій, згрупований за алфавітом
(рисунок 4).
Рисунок 3

Рисунок 4
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Рисунок 5

Рисунок 6
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За замовчуванням перелік посад відкривається у згорнутому вигляді за літерами
алфавіту. Можна розгорнути необхідну літеру,
натиснувши на знак «+» зліва, а можна роз
горнути і весь перелік (наприклад, для пошуку професій), навівши мишу на ліву частину
переліку (там, де зображені знаки «+» і «–»)
(рисунок 5).
Потім слід натиснути праву клавішу миші й
у контекстному меню обрати «Рівні угруповань» та потрібний рівень (рисунок 6).
У переліку можна обрати необхідну професію, навести на неї курсор і зробити подвійний клік мишею (або натиснути на клавішу
«Enter» на клавіатурі). При цьому відкриється
форма нового елемента довідника «Посади
організацій», яка буде автоматично заповнена
(за необхідності заповнені дані можна відредагувати). Для додавання нової посади, створеної таким чином, необхідно натиснути на
кнопку «Записати».
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Якщо ж у переліку посад організацій вже
існує посада, найменування якої збігається з
тією, яку ми обрали, система видасть попередження (рисунок 7).
Також у формі списку довідника «Посади організацій» є кнопка «Помічник заповнення коду КП».

Під час її натискання відкривається форма помічника, в якій наведено перелік усіх посад. Крім цього,
вона містить додаткові дані, а саме: ознаку наявності коду за КП для посади, поточний код посади,
рекомендований код (або перелік відповідних
кодів) і колонку «Встановити код» (рисунок 8).
Рисунок 7

Рисунок 8
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Колонка «Встановити код» за замовчуванням
заповнена першим кодом з переліку рекомендованих. Але в разі вибору іншого коду з рекомендованих дані в колонці «Встановити код»
будуть автоматично змінені на обраний код.
Після опрацювання цього списку потрібно
застосувати зміни, натиснувши на кнопку «За
писати». На жаль, у формі неможливо вибірково
опрацювати посади, але щоб не боятися з нею
працювати, потрібно знати, що будуть перезаписані коди лише тих елементів посад, де заповнено поле «Встановити код» і поточний код не
збігається з тим, що міститься в цьому полі.
Якщо поставити позначку в реквізиті
«Адміністративно-управлінський персонал»
(АУП) довідника «Посади організацій», це дасть
змогу використовувати дані цього поля для
звітності (наприклад, для відбору посад, що
належать до АУП). Якщо реквізит заповнений,
у звітності можна робити відбір за значенням
посади — належить вона до АУП чи не належить. Також можна додавати цей реквізит у
групування рядків або колонок у звітності
тощо.
Дані реквізиту «Категорія», як і АУП, використовуються для звітності, тож заповнюються за необхідності. Категорії зберігаються у
відповідному довіднику.
Реквізит «Посада, що використовується при
наборі персоналу» — це посилання на управлінський довідник «Посади», роботу з яким
було розглянуто вище.
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 для повного інтерфейсу: меню «Довідники» → «Підприємство» → «Посади»;
 для інтерфейсу «Управління персоналом»
та інтерфейсу «Розрахунки з персоналом»:
меню «Підприємство» → «Посади».
Увійти до регламентованого довідника
«Посади організацій» можна таким чином:
 для повного інтерфейсу: меню «Довідники» → «Управління персоналом» → «Посади
організацій»;
 для інтерфейсів «Кадри організацій» та
«Розрахунок зарплати працівників організацій»:
меню «Підприємство» → «Посади».

Організація роботи з посадами в
конфігурації «Управління торговельним підприємством»
У конфігурації «Управління торговельним підприємством» (далі — УТП) все значно простіше:
довідник посад в УТП є тільки один — «Посади
організацій» (рисунок 9), і має він менше реквізитів. Так, у цій конфігурації відсутні реквізити «Адміністративно-управлінський персонал» та «Посада» (управлінська).
В УТП є обробка «Підбір», що працює аналогічно обробці «Підбір із КПД» в ЗУП. Ця
конфігурація містить і обробку для заповнення
коду за Класифікатором професій (кнопка має
назву «Заповнити код за КП»), принцип роботи
якої також збігається з механізмом роботи в
ЗУП.

Робота з посадами в конфігурації
«Управління виробничим підприємством»

Графіки роботи

Механізм роботи в конфігурації «Управління
виробничим підприємством» (далі — УВП)
збігається з роботою в ЗУП, тому зупинимося
лише на доступі до довідників посад.
Відкрити управлінський довідник «Посади»
можна так:

Для коректної роботи з персоналом у згаданих конфігураціях потрібно визначитися, в
яких режимах працює підприємство, і заповнити графіки роботи для кожного з цих режимів. Графіки роботи — це довідники певної
структури.

Графіки роботи в ЗУП
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Рисунок 9

Довідник «Графіки роботи» можна відкрити з робочого столу:
 на закладці «Підприємство» або «Кадровий облік»;
 через загальне меню (інтерфейсів «Пов
ний», «Розрахунки з персоналом», «Управління
персоналом», «Кадри організацій», «Розрахунок
зарплати працівників організацій») → «Підприємство» → «Графіки роботи».
У разі створення нового графіка відразу відкривається діалогове вікно помічника заповнення
графіка, в якому спочатку обов’язково потрібно
вказати найменування графіка (воно може бути
довільне, але зрозуміле за змістом). Далі після
натискання кнопки «Заповнити» відкривається
помічник, на першій сторінці якого слід обрати
один з варіантів заповнення графіка:
 заповнити за шаблоном;
 настроїти вручну.
Що стосується заповнення за шаблоном, то
доступними є такі варіанти:
 п’ятиденка (40-годинний робочий тиждень);
 шестиденка (40-годинний робочий
тиждень);
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 доба через дві (40-годинний робочий
тиждень);
 доба через три (40-годинний робочий
тиждень;
 календарні дні.
Якщо обрати шаблон «П’ятиденка», то
помічник після натискання на кнопку «Запов
нити» виконає початкове заповнення графіка
роботи на вказаний рік за правилами: робочі
дні: понеділок – п’ятниця, вихідні: субота, неділя. Також неробочими днями вважаються дні,
вказані в регламентованому виробничому
календарі як святкові або вихідні. Кількість
робочих годин упродовж робочого дня становитиме вісім годин у звичайний день, та сім
годин — у передсвятковий.
У разі вибору шаблону «Шестиденка» початкове заповнення буде виконано так: робочі
дні — з понеділка по суботу, кількість робочих
годин з понеділка по п’ятницю — сім, а в суботу — п’ять годин. Передсвятковий день триватиме шість годин або чотири — в суботу.
Якщо обрати шаблон «Доба через дві»
(рисунок 10) або «Доба через три», додатково
з’являються такі опції для заповнення:
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Рисунок 10

Рисунок 11
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 «Вести облік нічних годин»;
 «Вести облік вечірніх годин»;
 дата початку відліку змін.
Слід пам’ятати, що нічні та вечірні години
оплачуються у підвищеному розмірі.
Незважаючи на те, що назва «добових» гра
фіків містить словосполучення «40-годинний
робочий тиждень», їх заповнення з відповідних
шаблонів здійснюється таким чином: перша
доба — 24 робочих години, друга/третя — відпочинок. Зауважимо, що такі графіки носять
характер роботи змінами, що передбачено
статтею 58 КЗпП.
За допомогою шаблону «Календарні дні»
заповнити календар дуже просто — кожний
день (тобто включно зі святковими) буде робочим і триватиме вісім годин. Оскільки практичного сенсу цей тип графіка не має, його
можна використовувати лише як шаблон, і
після початкового заповнення внести до календаря потрібні коригування.
Інший спосіб заповнення графіка — це варіант «Настроїти вручну». Обираємо його й
натискаємо на кнопку «Далі». Відкривається
вікно, зображене на рисунку 11. Тепер потрібно
вказати тип графіка (як і в шаблонах, доступними є види: «П’ятиденка», «Шестиденка», «Змін
ний», «Календарні дні»). Далі зазначаємо кількість робочих годин на тиждень.
Ставити позначку в рядку «Підсумований облік
робочого часу» є сенс у тому разі, якщо за умовами праці не може бути дотримано норми тривалості робочого часу. У таких випадках норма
робочого часу за окремі тижні, місяці у звітному
періоді може відхилятися від нормальної кількості годин, але в середньому за звітний період вона
має бути дотримана. Звітний період не може
перевищувати одного року. Слід мати на увазі, що
в програмі не передбачено реєстрації облікового
періоду, тому контроль за тим, щоб кількість
робочих годин за обліковий період не перевищувала норми, покладається на користувача.
Якщо поставити позначки в рядках «Ведення
обліку нічних годин» та «Ведення обліку вечір-
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ніх годин», ця функція працюватиме так само,
як і в разі їх вибору під час заповненя графіка
із шаблону.
У разі проставляння позначки в рядку «Вра
ховувати святкові дні» кількість робочих годин
у святкові дні (за виробничим календарем)
дорівнюватиме нулю.
Якщо поставити позначку в рядку «Непов
ний робочий час», на цій закладці помічника
заповнення графіка роботи стають доступними
такі варіанти: неповний робочий день і скорочений робочий тиждень*, а також варіанти
розрахунків норми робочого часу.
Якщо створюється графік неповного робочого часу, потрібно вказати графік роботи, який
відповідатиме робочому часу працівника. У разі
його застосування відпрацьовані години зазначаються за тим графіком, який заданий для
конкретного працівника, а заробітна плата провадиться пропорційно відпрацьованому часу.
Таким чином, заробітна плата буде відповідним
чином зменшена під час розрахунку порівняно
з посадовим окладом (тарифною ставкою).
Якщо параметр графіка «Неповний робочий
час» не заданий, посадовий оклад (тарифна
ставка) під час розрахунку заробітної плати буде
застосований в повному розмірі, тобто виплачуватиметься повністю.
Натискаємо в помічнику на кнопку «Далі».
Відкривається вікно для заповнення розкладу
роботи. Для графіків, крім змінного, це сталий
перелік робочих годин за днями тижня, а для
змінного графіка — більш детальний розклад для
докладного заповнення даних протягом кожного
дня. А для змінного — норма робочого часу, що
реалізована шляхом виходу на роботу за графіком.
На рисунку 12 наведено приклад розкладу
роботи для графіка «П’ятиденка», для якого на
попередньому кроці помічника було вказано 30
робочих годин. Як бачимо, помічник розподілив
вказані 30 годин на п’ять робочих днів.
* Під поняттям «Скорочений робочий тиждень» у програмі 1С
мається на увазі неповний робочий тиждень (ст. 56 КЗпП).
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Рисунок 12

Рисунок 13
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На рисунку 13 наведено приклад заповнення
розкладу роботи для змінного графіка. У цьому
випадку слід вказати номер дня. Це необов’яз
ково має бути перший день тижня — це відлік
циклічності графіка. Далі, якщо зміна робоча,
потрібно вказати зміну. Зміна — це елемент
довідника «Зміни», де зазначено періоди її
роботи. І для графіка кількість годин у зміні
буде проставлено саме зважаючи на робочий
час, вказаний у довіднику змін (коригувати в
помічнику тривалість годин неможливо, але ці
робочі години можна відредагувати вручну в
графіку перед записом).
«Номер дня» обов’язково вказати і з незаповненою зміною, якщо цей день буде неробочим. На рисунку 14 наведено розклад роботи для графіка (помічник заповнення), де один
робочий день триває 12 годин, а наступний
день вихідний.
На рисунку 15 зображено фрагмент результату заповнення для цього графіка (заповнений
програмою автоматично). У прикладі в січні не
зберігається послідовність «день через день»,
оскільки в попередньому кроці помічника було

поставлено позначку в полі «Враховувати святкові дні».
Завершується робота з помічником шляхом
натискання на кнопку «Заповнити». Програма
виконає початкове заповнення графіка відповідно до алгоритмів. Після цього, за необхідності, можна внести коригування безпосередньо
в календар. Для застосування даних календаря
на обраний рік його обов’язково потрібно записати.
В одній організації може використовуватись
одночасно кілька графіків роботи. Нагадаємо,
що вони застосовуються як під час прийняття
на роботу, так і в разі кадрових переміщень (як
зазначалося в попередньому номері журналу, у
програмі 1С під поняттям «кадрове переміщення» мається на увазі переведення на нову посаду, до іншого підрозділу, зміна графіка роботи,
зміна окладу або розряду тощо).
У разі зміни виробничого календаря слід
заповнити графіки роботи на цей рік (за допомогою кнопки «Заповнити графік»). Однак необхідно враховувати, що в цьому випадку зміни,
внесені вручну, будуть знищені, і потрібно

Рисунок 14
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Рисунок 15

Рисунок 16
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буде перед перезаписом знову вносити коригування.

Графіки роботи в УВП
У конфігурації «Управління виробничим підприємством» робота з графіками повністю
збігається з механізмами роботи в ЗУП. Варіанти
доступу до довідника «Графіки роботи» можуть
бути такими:
 з повного інтерфейсу: меню «Довідники» → «Управління персоналом» → «Графіки
роботи»;
 з інтерфейсу «Управління персоналом»,
«Кадри організації» та «Розрахунок зарплати
організації»: меню «Підприємство» → «Графіки роботи».

Графіки роботи в УТП
У конфігурації УТП механізми роботи значно відрізняються від ЗУП та УВП. Наприклад,
в УТП відсутній помічник заповнення графіка,
через що можливість автоматичного внесення
даних до графіка мінімальна.
Доступ до довідника «Графіки роботи» в
УТП відкривається таким чином:
 з повного інтерфейсу: меню «Довідники» → «Розрахунок зарплати» → «Облік часу
(графіки, календарі)» → «Графіки роботи»;
 з інтерфейсу «Розрахунок зарплати»:
«Підприємство» → «Облік часу (графіки, календарі)» → «Графіки роботи»;
 з інтерфейсу «Бухгалтерський»: «Зарплата і кадри» → «Облік часу (графіки, календарі)» → «Графіки роботи».
В УТП можна обрати такі типи графіків, як
«П’ятиденка», «Шестиденка» та «Змінний». Тип
«Календарні дні» в УТП відсутній. Відкриємо,
наприклад, графік «П’ятиденка», який зображено на рисунку 16.
Як і в ЗУП, в УТП необхідно вказати кількість годин у тижні. Потім потрібно зазначити
періоди робочого часу протягом робочого дня.
Тобто можна вказати, що один період протягом
одного дня триває з 08:00 до 13:00, інший
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період упродовж другого дня — з 14:00 до
16:00 тощо.
В УТП існують певні нюанси під час внесення даних щодо робочого часу. Перед записом елемента довідника (і перед заповненням
календаря для цього графіка) програма перевіряє відповідність робочого часу протягом дня
загальній кількості робочих годин тижня. Тому,
наприклад, якщо нам потрібно обрати графік
роботи «Шестиденка», слід «штучно» вказати
кількість робочих годин, оскільки програма не
розрахована на те, щоб самостійно відображати звичні шість годин протягом понеділка –
п’ятниці та п’ять годин — у суботу. Інакше під
час запису графіка роботи програма повідомить про помилку і не дасть змоги його записати.
З цього ж правила доходимо висновку: якщо
навіть у «П’ятиденці», яку, як правило, асоціюють «з дев’ятої до шостої» або, як зображено
на рисунку 16, «з восьмої до п’ятої», ми спробуємо вказати початок роботи — 08:00, а закінчення — 17:00, програма повідомить про
помилку. Тому потрібно розбити робочий час
на проміжки таким чином, щоб загальний час
роботи становив 8 годин (тобто 5 днів по 8
годин дорівнює 40 робочим годинам).
Є прийом, який дає змогу довільним чином
відредагувати те, що пропонує програма. Для
цього спочатку натискаємо на кнопку «Запов
нити» — програма заповнює календар робочих
годин за днями. Далі вручну вносимо потрібні
дані щодо робочих годин за днями. І потім
обов’язково натискаємо на кнопку «Записати»
в довіднику для запису відредагованих даних
до регістрів відомостей.
Однак це правило не стосується змінного
графіка. Для запису графіка роботи на відповідний рік потрібно після початкового запису
роботи натиснути на кнопку «Заповнити» та
вказати рік заповнення робочих годин для
цього графіка, і після цього натискаємо на
кнопку «Записати» в довіднику «Графіки роботи» для того, щоб програма виконала відповід-
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ні записи в регістрах відомостей «Графіки
роботи за нормами часу» та «Графіки роботи
за змінами».
Для типу графіка «Змінний» в УТП неможливо встановити початок вечірніх та нічних
годин — це сталі величини. Так, вечірні години
починаються о 20:00, нічні — о 22:00, а закін-

чуються о 06:00. Для змінних графіків в УТП,
як і в ЗУП, потрібно вказати зміну для робочого дня, а для днів відпочинку обов’язково зазначити номер дня з незаповненою зміною (рисунок 17).
Продовження в наступному номері

Рисунок 17
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«BST Consulting»

Звільнення за скороченням

чисельності або штату працівників

Розірвання трудового договору в разі змін в організації виробництва та
праці підприємства, скорочення чисельності або штату працівників є звільненням з ініціативи власника. Питання щодо розірвання трудового договору
за цією підставою є досить актуальним, і з ним пов’язано багато підводних
каменів, які можуть постати на шляху роботодавця. Щоб захиститися від
негативних наслідків цієї процедури, слід уважно поставитися до її документального оформлення. Саме про це й піде мова в статті

З

гідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП трудові відносини з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу припиняються в разі:
 реорганізації підприємства, під якою
мається на увазі злиття, приєднання, поділ,
виділення або перетворення юридичної особи;
 зміни власника підприємства;
 винесення роботодавцем рішення про
скорочення чисельності або штату у зв’язку з
перепрофілюванням;
 банкрутства,
 а також з інших причин, які супроводжуються кількісними та якісними змінами штату.
Нагадаємо, що сама по собі реорганізація,
зміна власника або підпорядкованості підприємства ще не є приводом для застосування
пункту 1 статті 40 КЗпП. Розірвання трудового
договору можливе лише тоді, коли всі перелічені вище обставини супроводжуються необ-
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хідністю скорочення чисельності або штату
працівників. На цьому наголошено в пункті 19
постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, в якому зазначено, що розглядаючи трудові спори, пов’язані
зі звільненням за пунктом 1 статті 40 КЗпП, суди
зобов’язані з’ясувати:
 чи справді мали місце зміни в організації
виробництва та праці, зокрема ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства,
скорочення чисельності або штату працівників;
 чи дотримані роботодавцем норми законодавства, що регулюють вивільнення працівників;
 чи є докази відмови працівника від переведення на іншу роботу або того, що роботодавець не мав можливості перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу на тому
ж підприємстві;
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 чи не користувався працівник, який вивільняється, переважним правом на залишення на роботі;
 чи був він попереджений за два місяці
про подальше вивільнення.

Категорії працівників, звільнення
яких не допускається
З практичної точки зору складність застосування пункту 1 статті 40 КЗпП полягає в тому, що
роботодавець має провести процедуру звільнення в суворій відповідності з усіма особливостями, передбаченими частиною другою й
третьою статті 40, статтями 42–44, 492 КЗпП,
а також із чітким дотриманням встановлених
термінів.
Так, розірвання трудового договору у зв’язку
зі скороченням чисельності або штату допускається тільки якщо працівника, за його згодою,
неможливо перевести на іншу роботу. Відповідно до пункту 33 Правових позицій Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 1 грудня 1997 р. (далі — Правові позиції)
для вирішення питання про те, чи мав можливість роботодавець виконати вимогу про надання вивільнюваним працівникам іншої роботи,
необхідно виходити з того, що працівнику мала
бути запропонована наявна робота за відповідною професією чи спеціальністю, і тільки якщо
такої немає — інша наявна робота. Що стосується вимог працівника про надання йому наявної роботи вищого рівня, ніж він виконував,
то це питання має вирішуватися роботодавцем
відповідно до загальних положень про комплектування кадрів і просування по службі, тобто з урахуванням освіти, кваліфікації, досвіду
роботи працівника та інших обставин.
Нагадаємо, що в усіх випадках розірвання
трудового договору з ініціативи роботодавця не
допускається звільнення працівника в період
його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період від-
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пустки (включаються всі види відпусток, в т. ч.
без збереження заробітної плати), за винятком
випадків повної ліквідації підприємства.
Крім того, варто дуже уважно ставитися до
звільнення працівників, для яких законодавством встановлено спеціальні гарантії. Це,
насамперед, вагітні жінки; матері дітей віком до
трьох років; матері дітей до шести років у разі,
якщо дитина потребує домашнього догляду;
одинокі матері за наявності дитини віком до
14 років або дитини-інваліда. Відповідно до
частини третьої статті 184 КЗпП звільнення
таких осіб з ініціативи адміністрації підприємства не допускається, крім випадку повної ліквідації підприємства, коли трудові відносини з
такими працівниками можуть бути припинені
за умови їх обов’язкового працевлаштування.
Аналогічні гарантії надані також іншим особам, які виховують малолітніх дітей без матері
(ст. 1861 КЗпП), а саме: батькам, які виховують
дітей без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), опікунам (піклувальникам), одному з прийомних
батьків, одному з батьків-вихователів.
Законодавчо обмежується звільнення працівників віком до 18 років, оскільки на підставі статті 198 КЗпП за своєю ініціативою роботодавець має право розірвати з ними трудовий договір тільки за згодою служби у справах
дітей, а на підставах, передбачених пунктами 1,
2 і 6 статті 40 КЗпП, — у виняткових випадках з
подальшим працевлаштуванням.

Переважне право на залишення на
роботі
Щодо переважного права на залишення на
роботі під час вивільнення, наданого частиною
другою статті 42 КЗпП багатьом громадянам
(сімейним, учням та студентам, учасникам
бойових дій тощо), хотілося б акцентувати
увагу практиків на тому, що це право надається тільки в тому випадку, якщо такі особи
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Алгоритм розірвання трудового договору за пунктом 1 статті 40 КЗпП
1. Повідомлення профспілкового органу
Законодавча норма
Термін виконання*
Документи, що оформлюються
1
2
3
Орієнтовно
за
три
місяці
до
майПовідомлення
профспілки.
ПроСтаття 494 КЗпП
бутнього вивільнення
токол консультацій
Частина друга статті 494 КЗпП покладає на роботодавця обов’язок здійснювати заходи щодо скорочення чисельності або штату працівників (внаслідок ліквідації, реорганізації підприємства, часткової зупинки виробництва
тощо) тільки після попереднього повідомлення про це профспілки та проведення з нею консультацій про заходи
щодо запобігання звільненням, зведення до мінімуму або пом’якшення їх несприятливих наслідків.
* Як і в інших випадках, конкретні терміни виконання цього етапу законодавець не обумовив, тому тут і далі зазначаються орієнтовні,
але найбільш оптимальні терміни для проведення заходів (якщо вони не обумовлені чітко в законодавчих і нормативних документах)

ê
1
Пункт 19 Постанови № 9

2. Оформлення рішення роботодавця
2

3

Орієнтовно за два з половиною
Наказ по підприємству (додаток 1)
місяці до майбутнього вивільнення

Рішення роботодавця щодо скорочення чисельності або штату оформлюється шляхом видання наказу про внесення змін до штатного розпису. У преамбулі наказу доцільно якомога детальніше прописати причини, що зумовили подальше скорочення. Значення цього документа полягає в тому, що роботодавець повинен засвідчити і
мати докази змін в організації виробництва і праці, які справді відбулися й спричинили скорочення чисельності
або штату
ê
3. Визначення списку співробітників, які підпадають під звільнення
1
2
3
Не пізніше ніж за два місяці до
Стаття 42 КЗпП
Список працівників
майбутнього звільнення
На цьому етапі мають бути враховані положення законодавства про переважне право на залишення на
роботі під час вивільнення. Такою перевагою користуються працівники з більш високою кваліфікацією
та продуктивністю праці. Саме ця умова вважається першорядною, і тільки в другу чергу адміністрація
має враховувати всі інші обставини, перелічені в статті 42 КЗпП. Беззаперечні гарантії від звільнення з
ініціативи роботодавця надані окремим категоріям працівників тільки нормами статей 184, 1861, 198 КЗпП
ê
1
Стаття 492 КЗпП

4. Попередження працівників про майбутнє звільнення
2
3
Не пізніше ніж за два місяці до
Повідомлення про звільнення (домайбутнього звільнення
даток 2)
ê
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5. Повідомлення державної служби зайнятості про заплановане вивільнення
1
2
3
Форма № 4-ПН «Інформація про
Наказ Міністерства соціальної поНе пізніше ніж за два місяці до
заплановане масове вивільнення
літики України від 31 травня 2013 р.
майбутнього звільнення
працівників у зв’язку із змінами в
№ 317
організації виробництва і праці»
Критерії масового вивільнення з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) визначені в статті 48 Закону «Про зайнятість населення» № 5067-VI (далі – Закон № 5067):
 одноразове або протягом одного місяця вивільнення:
десяти і більше працівників на підприємствах із чисельністю від 20 до 100 працівників;
десяти і більше відсотків працівників на підприємствах із чисельністю від 101 до 300 працівників;
 одноразове або протягом трьох місяців вивільнення:
двадцяти і більше відсотків працівників незалежно від чисельності працівників підприємства.
Неподання форми № 4-ПН загрожує підприємству штрафом у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на момент виявлення порушення (частина шоста ст. 53 Закону № 5067)
ê
6. Погодження питання звільнення працівників із профспілковим органом
1
2
3
Приблизно за місяць до заплано- Клопотання адміністрації до профСтаття 43 КЗпП
ваного звільнення
спілкового органу (додаток 3)
Здійснюючи цей крок, необхідно звернути увагу на безліч нюансів, які містяться в статті 43 КЗпП, і врахувати їх. Роботодавець звертається саме в той профспілковий орган, членом якого є працівник, що звільняється. Подання розглядається в 15-денний термін. Прийняте рішення має бути направлено адміністрації в
триденний термін після ухвалення. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілка дала згоду на
звільнення. Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником не пізніше ніж через місяць
із дня одержання згоди профспілкового органу.
Водночас сам факт розірвання трудового договору без попереднього узгодження не може стати підставою для визнання такого звільнення незаконним. Навіть якщо роботодавець не виконав вимоги статті 43
КЗпП, а розгляд спору з працівником перейшов у судову площину, суд самостійно запитає в профспілкового органу згоду на звільнення і після цього продовжить розгляд справи по суті
ê
7. Пропозиція всіх вакансій, що з’являються на підприємстві, працівникам, попередженим про звільнення
1
2
3
У період дії попередження про
Повідомлення про пропозицію
Стаття 492 КЗпП
майбутнє звільнення
вакансії
ê
1
Пункт 1 статті 40 КЗпП

8. Видання наказів про розірвання трудових договорів
2
3
Не раніше ніж через два місяці
Наказ (додаток 4)
після попередження працівника
ê
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1

9. Здійснення процедури звільнення
2

3
Копія наказу про звільнення. ТруСтатті 44, 47, 116, 117 КЗпП. Статдова книжка працівника. Відмітка
тя 24 Закону України «Про відпро видачу трудової книжки в
У день звільнення
пустки» від 15 листопада 1996 р.
книзі обліку руху трудових кни№ 504/96-ВР
жок.
Акт (додаток 5)
Після видання наказу про звільнення, що свідчить про припинення трудових відносин, на адміністрацію покладається ряд обов’язків, невиконання яких у день звільнення вважається грубим порушенням трудового
законодавства і може спричинити відповідальність аж до кримінальної:
 видати працівнику належно оформлену трудову книжку;
 видати копію наказу про звільнення з роботи;
 виплатити всі належні працівнику суми (у т. ч. вихідну допомогу, а також компенсацію за всі невикористані щорічні відпустки та додаткові відпустки працівникам, які мають дітей).
На жаль, не всі працівники погоджуються поставити свій підпис про те, що вони ознайомилися з усіма відповідними документами й отримали їх на руки. Своєрідною страховкою для адміністрації в цій і подібних
ситуаціях є акт про відмову від підпису, який складається трьома співробітниками підприємства з детальною фіксацією в ньому відповідних фактів і обставин

мають рівні з іншими працівниками кваліфікацію та продуктивність праці. Адже основним критерієм для визначення того, хто з
працівників є більш цінним для підприємства
та гідний продовжувати роботу, зазначеним у
частині першій цієї статті, є саме кваліфікація
та продуктивність праці.
У зв’язку з цим наведемо витяг з інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду з
розгляду цивільних і кримінальних справ
«Щодо застосування окремих норм цивільного законодавства» від 16 січня 2012 р.
№ 41/0/4-12: «Поняття кваліфікації, що
включає в себе не тільки освітній рівень працівника та стаж його роботи, а й здатність
виконувати особливі доручення, є оціночним
і визначається в кожній конкретній справі
залежно від установлених судом обставин».
Це означає, що роботодавець на свій розсуд
може визначати, чи відповідає працівник певній кваліфікації, необхідній для тієї чи іншої
посади, що особливо важливо в разі звільнен-
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ня на підставі частин першої або другої статті
40 КЗпП.
Як свідчать матеріали судової практики,
роботодавцю варто пам’ятати, що в разі виникнення судового спору йому необхідно буде
обґрунтувати на конкретних прикладах, бажано із залученням документальних доказів,
зваженість своїх рішень у кожному конкретному випадку.
Крім того, слід взяти до уваги думку, висловлену з цього приводу в Правових позиціях, про
те, що: «...однією з істотних ознак працівника з
високою продуктивністю праці є його дисциплінованість. Тому при застосуванні правил
статті 42 КЗпП щодо переважного права на
залишення на роботі при проведенні звільнень
відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП визначення однакової продуктивності праці має
здійснюватися і з урахуванням наявності в
працівника дисциплінарних стягнень».
У будь-якому випадку, якщо роботодавець
змушений вдатися до звільнення за скорочен-
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Додаток 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАНОРАМА»
НАказ
19.05.2017 		

м. Одеса			

№ 72

Про заходи щодо скорочення чисельності
та штату працівників підприємства
У зв’язку зі скороченням сфери обслуговування підприємства, вимушеним різким скороченням обсягів його товарообігу внаслідок розірвання контрагентами раніше укладених контрактів і необхідністю здійснення змін в організації виробництва
та праці
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію з 1 серпня 2017 р. нову редакцію штатного розпису з урахуванням таких змін:
1.1. Вивести зі штатного розпису штатні одиниці:
Посадовий
Кількість
Місячний фонд
№ з/п
Назва посади
оклад, грн
одиниць оплати праці, грн
1
Менеджер з постачання
5000
3
15 000
…
2. Менеджеру з персоналу Дмитренку І. М.:
2.1. Спільно з начальниками структурних підрозділів визначити працівників, які
будуть звільнені у зв’язку зі скороченням чисельності та штату, з урахуванням переважного права працівників на збереження роботи відповідно до законодавства.
									
Строк — до 24.05.2017.
2.2. Попередити працівників про майбутнє розірвання трудових договорів за
пунктом 1 статті 40 КЗпП України.
									
Строк — до 26.05.2017.
Директор		
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ням чисельності або штату, він повинен здійснити низку заходів, чітке виконання і правильне документальне оформлення яких захистять
його від відповідальності за неправомірне застосування цієї законодавчої норми.
У разі виникнення спірних ситуацій звільнення на цій підставі буде визнано законним
лише в разі, якщо:
 справді мало місце скорочення чисельності або штату;
 враховано переважне право працівників
на залишення на роботі;
 працівнику запропоновано переведення
на іншу роботу на тому ж підприємстві;

 дотримано гарантій, передбачених чинним законодавством для окремих категорій
персоналу.
Отже, роботодавцю в жодному разі не слід
нехтувати належним документальним оформленням процедури розірвання трудових відносин за пунктом 1 статті 40 КЗпП. При цьому необхідно дотримуватися чіткого, визначеного законодавством алгоритму дій, адже
це вбереже роботодавця від різних непередбачених ситуацій, що можуть виникнути в
процесі вирішення питання щодо звільнення
працівника з ініціативи власника підприємства. 

Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАНОРАМА»
ПОВІДОМЛЕННЯ
Іщенко Олексій Валентинович,
менеджер з постачання відділу реалізації побутової техніки
У зв’язку зі скороченням чисельності (штату) працівників підприємства, пов’я
заним зі змінами в організації виробництва та праці, на підставі наказу від 19 травня
2017 р. № 72 та штатного розпису, що набирає чинності з 1 серпня 2017 р., відповідно до статті 492 КЗпП України попереджаємо Вас про майбутнє звільнення з посади
за пунктом 1 статті 40 КЗпП України (у зв’язку зі скороченням чисельності (штату)
працівників) 28 липня 2017 р.
Пропонуємо Вам переведення на вакантну посаду експедитора транспортного
відділу з окладом 4 000 (чотири тисячі) грн.
Менеджер з персоналу

Дмитренко

І. М. Дмитренко

З попередженням ознайомлений
Іщенко О. В. Іщенко
26.05.2017
Від запропонованої посади експедитора транспортного відділу відмовився
Іщенко О. В. Іщенко
26.05.2017
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Додаток 3
ТОВ «ПАНОРАМА» 				

Голові
профспілкового комітету
ТОВ «ПАНОРАМА»
Тітову О. Д.

ПОДАННЯ
03.07.2017
м. Одеса
У зв’язку зі скороченням чисельності (штату) працівників ТОВ «ПАНОРАМА»,
пов’язаним зі змінами в організації виробництва та праці, на підставі наказу від 19
травня 2017 р. № 72 та штатного розпису, який набирає чинності з 1 серпня 2017 р.,
а також відсутністю можливості переведення на іншу роботу (у зв’язку з відмовою
від переведення)
Прошу
Відповідно до статті 43 КЗпП України дати згоду на розірвання трудового договору з Іщенком Олексієм Валентиновичем, менеджером з постачання відділу реалізації побутової техніки, за пунктом 1 статті 40 КЗпП України (у зв’язку зі скороченням чисельності (штату) працівників).
Іщенко О. В. переважного права на залишення на роботі не має.
Директор			
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Додаток 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАНОРАМА»
НАказ
28.07.2017		

м. Одеса

		

№ 25-К

ЗВІЛЬНИТИ
ІЩЕНКА Олексія Валентиновича, менеджера з постачання відділу реалізації
побутової техніки, 28 липня 2017 р. за пунктом 1 статті 40 КЗпП України у зв’язку
зі скороченням штату й відмовою від переведення на іншу роботу та виплатити
Іщенку О. В. вихідну допомогу в розмірі середньої місячної заробітної плати.
Підстави: 1. Наказ «Про заходи щодо скорочення чисельності та штату працівників
підприємства» від 19 травня 2017 р. № 72.
2. Відмова Іщенка О. В. від переведення на іншу роботу від 26 травня
2017 р.
3. Згода профспілкового комітету (протокол від 11 липня 2017 р. № 7).
Директор		
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Додаток 5

ТОВ «ПАНОРАМА»
АКТ
28.07.2017
м. Одеса
Нами, ____________________________________________________________
(зазначаються особи, що підтверджують факт відмови працівника від ознайомлення з
наказом, із зазначенням П. І. Б. та посади),

складено цей акт про те, що Іщенко Олексій Валентинович, менеджер з постачання
відділу реалізації побутової техніки, 28 липня 2017 р. о 14:00 в кабінеті менеджера
з персоналу Дмитренка І. М. відмовився ознайомитися з наказом про його звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП України від 28 липня 2017 р. № 25-К та отримати
свою трудову книжку.
_______________________
(посада особи, яка склала акт)		

________________________
(посада особи, яка була свідком)

________________________
(посада особи, яка була свідком)
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______________
(підпис)		

______________
(підпис)		

______________
(підпис)		

____________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(ініціали, прізвище)

Кадровик України

Діловодство

Олена Замкова,

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

Вимоги до оформлення
колективного договору

Продовжуємо розглядати організаційні документи, що утворюються в процесі діяльності переважної більшості юридичних осіб. Цього разу ознайомимося з вимогами до підготовки колективного договору

К

олективний договір — це обов’язковий
для будь-якого підприємства, установи,
організації, що використовує найману
працю та має право юридичної особи
незалежно від форми власності й господарювання (далі — юридична особа), організаційний
документ, який укладається між власником або
уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, і одним або кількома профспілковими
органами, а в разі їх відсутності ― представниками працівників, обраними та уповноваженими трудовим колективом, з іншого.

Загальні вимоги до розроблення та
укладення колективного договору
Загальні вимоги до укладення колективного
договору визначено у главі ІІ КЗпП. Зокрема,
у статті 10 КЗпП обумовлено, що колективний
договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з
метою регулювання виробничих, трудових і
соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і роботодавців. Згідно
зі статтею 18 КЗпП положення колективного
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договору поширюються на всіх працівників
юридичної особи незалежно від того, чи є вони
членами профспілки, і є обов’язковими як для
власника або уповноваженого ним органу, так
і для всіх працівників юридичної особи.
Строки та порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх
ведення, порядок розроблення, укладення та
внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII.
У новоствореній юридичній особі колективний договір укладається за ініціативою однієї зі
сторін у тримісячний строк після реєстрації
юридичної особи або після рішення про заснування юридичної особи.
Колективний договір, як правило, оформлюють на чистих аркушах паперу формату А4
за встановленою уніфікованою формою (додаток)*. Цей документ набирає чинності з дня
* Уніфіковану форму, наведену в додатку до статті, оформлено на підставі Збірника уніфікованих форм організаційнорозпорядчих документів, схваленого на засіданні Нормативнометодичної комісії Державної архівної служби України (протокол від 22 грудня 2015 р. № 7).
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Увага!
Оформлений належним чином і підписаний
сторонами колективний договір згідно зі
статтею 15 КЗпП підлягає повідомній реєстрації місцевим органом державної виконавчої влади з метою забезпечення можливості врахування умов цього документа
під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів, що можуть виникати в результаті застосування норм колективного договору. При цьому відзначимо,
що незареєстрований колективний договір
усе одно має юридичну силу. Але органи,
уповноважені розглядати трудові спори,
беруть до уваги лише зареєстрований примірник колективного договору та рекомендації реєструючого органу, що унеможливлює фальсифікацію цього документа. Тож
незареєстрований колективний договір
може бути відхилений судом як доказ.

його підписання сторонами або з дати, зазначеної в тексті договору.
Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки
сторони не укладуть новий або не переглянуть
чинний договір, якщо інше не передбачено в
тексті договору.
У разі реорганізації юридичної особи колективний договір зберігає чинність протягом
строку, на який його укладено, або може бути
переглянутий за згодою сторін.
Якщо змінюється власник юридичної особи, чинність колективного договору зберіга-

Увага!
Сторони, які підписали колективний договір,
щорічно в строки, передбачені цим договором, звітують про його виконання.
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ється протягом строку його дії, але не більше
одного року. У цей період сторони повинні
розпочати переговори про укладення нового
чи зміну або доповнення чинного колективного договору.
У разі ліквідації юридичної особи колективний договір діє протягом усього строку
проведення ліквідації.

Склад реквізитів колективного
договору та особливості їх оформлення
Колективний договір має такі обов’язкові реквізити:
 найменування юридичної особи;
 код форми документа за Державним
класифікатором управлінської документації
(далі — ДКУД);
 гриф затвердження документа;
 назва виду документа (КОЛЕКТИВНИЙ
ДОГОВІР);
 заголовок до тексту;
 текст документа;
 підпис.
Під час оформлення колективного договору слід мати на увазі, що:
 колективний договір підлягає затвердженню протоколом загальних зборів трудового колективу (з обов’язковим оформленням
грифу затвердження) і є додатком до цього
протоколу;
 заголовок до тексту оформлюють під
назвою виду документа центровано стосовно
тексту. У заголовку зазначають період, на який
укладається колективний договір, наприклад:
«...на 2017–2021 роки»;
 текст складається з розділів*, які, у свою
чергу, можуть поділятися на пункти та під* В уніфікованій формі наведено назви обов’язкових розділів. За потреби текст колективного договору може бути допов
нено додатковими розділами.
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Додаток
Уніфікована форма колективного договору
	Код ДКУД ________
_____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборів
трудового колективу __________
____________________________
(найменування юридичної особи)

_____________ № ____________
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
на 20___ — 20 ___ роки
1. Загальні положення.
2. Організація праці, забезпечення продуктивної зайнятості.
3. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників (робітників).
4. Нормування й оплата праці.
5. Встановлення гарантій, пільг і компенсацій.
6. Режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку.
7. Охорона праці.
8. Соціальне та медичне обслуговування працівників (робітників).
9. Гарантії діяльності представницьких організацій працівників (робітників).
10. Відповідальність Сторін і вирішення спорів.
11. Прикінцеві положення.
___________________________________

___________________________________

(найменування посади керівника
юридичної особи)

(найменування посади керівника
профспілкової чи іншої представницької
організації трудового колективу)

________________ __________________

________________ __________________

(особистий підпис)
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(ініціал(и), прізвище)

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)
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Діловодство

пункти й нумеруються арабськими цифрами.
Зміст тексту визначається сторонами договору в межах їх компетенції та має відповідати
чинному законодавству. Крім того, в тексті
можуть бути передбачені додаткові порівняно
з чинним законодавством гарантії, соціальнопобутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення, придбання новорічних подарунків
для дітей працівників тощо. При цьому забороняється включати до договору умови, що
погіршують становище працівників порівняно
з чинним законодавством;
 якщо в колективному договорі надаються інші організаційні документи ― положення,
порядки, інструкції, правила тощо, то їх оформлюють як додатки на окремих аркушах паперу,
а у відповідних пунктах договору роблять по-
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У разі ліквідації юридичної особи
колективний договір діє протягом
усього строку проведення ліквідації
силання на ці додатки. При цьому реквізит
«Відмітка про наявність додатків» після тексту
договору не оформлюють;
 кожний додаток до колективного договору повинен мати відмітку у верхньому правому куті першого аркуша додатка з посиланням
на відповідний пункт (підпункт) тексту договору;
 підписи сторін розміщуються на одному
рівні у два стовпчики. 
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Відпустки: практичні нюанси

в запитаннях та відповідях

Час для відновлення стану організму, як правило, іменується відпочинком. Для
осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від їх виду діяльності та галузевої належності, а також
працюють за трудовим договором у фізичної особи такий відпочинок має
назву «відпустка». Більшість працівників зазвичай намагаються використати її
в літній період, тому про актуальні й, на перший погляд, прості, але проблемні
ситуації, пов’язані з наданням відпусток, читайте в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XІV (далі — Закон № 1105);
 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р.
№ 455 (далі — Інструкція № 455).

В

ідпусткою вважається вільний від роботи час відповідної тривалості. Вона
надається незалежно від режимів і графіків роботи та розраховується в календарних днях, із збереженням на її період місця
роботи (посади), заробітної плати (допомоги)
у випадках, передбачених Законом про від-
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пустки. Право на відпустки нарівні з громадянами України мають іноземні громадяни та
особи без громадянства, які працюють в Україні. Реалізувати його можуть працівники будьяких підприємств незалежно від форми власності. Окрім цього, незважаючи на вид трудового договору (строковий або безстроковий),
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місце виконання трудових обов’язків, умови
роботи (сумісництво або неповний робочий
час), розмір або систему оплати праці працівник не втрачає права на використання відпустки мінімальної тривалості.
Розглянемо деякі ситуації, пов’язані з наданням щорічних відпусток, у запитаннях та відповідях.

Чи можна надати щорічну основну
відпустку повної тривалості, якщо
робочий рік ще не розпочато, а
працівник просить про її використання?
Частиною п’ятою статті 10 Закону про відпустки
визначено право працівника на щорічну основну
відпустку повної тривалості, проте в перший рік
роботи воно настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві.
Якщо зазначена відпустка надається до
закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи, її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу. Винятком є
випадки, передбачені частиною сьомою зазначеної статті Закону про відпустки, зокрема:
 жінкам — перед відпусткою у зв’язку з
вагітністю та пологами або після неї;
 жінкам, які мають двох і більше дітей
віком до 15 років або дитину-інваліда;
 інвалідам;
 особам віком до 18 років;
 чоловікам, дружини яких перебувають у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
 особам, звільненим після проходження
строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб
офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом
трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до
місця проживання;
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Якщо відпустка надається до
закінчення шестимісячного
терміну безперервної роботи,
її тривалість визначається
пропорційно до відпрацьованого
часу
 сумісникам — одночасно з відпусткою
за основним місцем роботи;
 працівникам, які успішно навчаються в
навчальних закладах та бажають приєднати
відпустку до часу складання іспитів, заліків,
написання дипломних, курсових, лабораторних
та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
 працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково
щорічної основної відпустки та не отримали
за неї грошової компенсації;
 працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторнокурортного) лікування;
 батькам-вихователям дитячих будинків
сімейного типу.
Зауважимо, що щорічна основна відпустка
за другий та наступні роки роботи може бути
надана працівникові в будь-який час відповідного робочого року, проте згідно зі статтею 6
Закону про відпустки вона надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з
дня укладення трудового договору. Отже,
надання щорічної відпустки за робочий рік,
який ще не розпочався, законодавством не
передбачено. Підтвердженням цього є також
норма статті 10 Закону про відпустки, у якій
йдеться про те, що щорічна основна відпустка
надається працівникові з таким розрахунком,
щоб вона була використана, як правило, до
закінчення робочого року.
З огляду на зазначене, працівник може
реалізувати своє право на щорічну основну
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відпустку повної тривалості за умови, якщо
на день оформлення цієї відпустки новий
робочий рік, який йде за відпрацьованим, вже
розпочато, та стаж роботи цього працівника
на підприємстві налічує щонайменше один
день.
Наприклад, датою прийняття, а отже, початком робочого року працівниці є 20 лютого
2016 р., тобто робочим періодом слід вважати
20 лютого 2016 р. — 19 лютого 2017 р., 20
лютого 2017 р. — 19 лютого 2018 р. і т. д. За
поточний робочий рік взимку працівниця використала щорічну відпустку повністю, проте
влітку просить про її часткове надання з 3 липня
2017 р. У такій ситуації слід зауважити, що
надання щорічної відпустки (навіть часткове)
вважатиметься неправомірним, тому роботодавець має право відмовити в її наданні незважаючи на те, що працівниця працює на підприємстві не перший рік.
Окрім цього, слід зазначити, що надання за
невідпрацьований рік щорічної відпустки будьякої тривалості може призвести до утримання
із розрахункових сум, а отже, це може загрожувати підприємству нераціональним використанням коштів, адже щороку на ньому формується резерв відпусток, суть якого полягає в
тому, щоб рівномірно розподілити витрати на
оплату відпусток протягом року.
Ця процедура проводиться відповідно до
статті 22 Закону про відпустки, якою передбачено, що в разі звільнення працівника до
закінчення робочого року, за який він уже
отримав відпустку повної тривалості, для
покриття його заборгованості роботодавець
провадить відрахування із заробітної плати за
дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, що обумовлюється в наказі роботодавця, який видається не пізніше дня звільнення. Разом з тим
слід нагадати, що частинами другою – третьою статті 22 Закону про відпустки визначено випадки, коли відрахування не проводяться.
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З якої дати слід відлічувати робочий
рік для надання щорічної відпустки
жінці, яка перебувала у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
Право на щорічну відпустку мають усі працівники, прийняті на роботу за трудовим договором. Вона надається тривалістю не менш як 24
календарних дні за відпрацьований робочий рік,
який на відміну від календарного відлічується з
дня укладення трудового договору, іншими
словами — з дня прийняття працівника на роботу (частина перша ст. 6 Закону про відпустки).
Статтею 10 Закону про відпустки визначено порядок надання щорічних відпусток.
У ній вказано, що право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості за перший рік роботи настає після
закінчення шести місяців безперервної роботи
на цьому підприємстві. У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної
роботи їх тривалість визначається пропорційно відпрацьованому часу. Разом з тим частина
сьома статті 10 Закону про відпустки містить
вичерпний перелік осіб, яким надаються щорічні відпустки повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи
в перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника.
Щорічні відпустки за другий і наступні роки
роботи можуть бути надані працівникові в
будь-який час робочого року. Однак у поняття
«робочий рік» входить час фактичної роботи в
період, який дає право на щорічну відпустку.
Статтями 82, 181 КЗпП та статтею 9 Закону
про відпустки визначено, що відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховується до стажу, що дає
право на щорічну відпустку, однак це не означає,
що робочий рік працівниці змінюватиметься.
Це лише роз’яснює, як правильно обчислювати
періоди для надання щорічної відпустки.
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Щорічні відпустки за другий і
наступні роки роботи можуть
бути надані працівникові в будьякий час робочого року
Наприклад, жінка була працевлаштована на
підприємство 16 серпня 2013 р., у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами вона перебувала з 28 березня 2014 р. по 31 липня 2014 р.,
у відпустці для догляду за дитиною — з 1 серпня 2014 р. по 6 червня 2017 р. За початковий
робочий період (16 серпня 2013 р. — 15 серпня 2014 р.) своє право на щорічну основну
відпустку повної тривалості вона використала
ще до вагітності. Незважаючи на те, що у відпустці для догляду за дитиною вона перебувала з 1 серпня 2014 р., дата початку робочого
періоду не змінилася, адже він відлічується з
дня укладення трудового договору, який не
змінився та залишився тим самим, але наступним за роками, тобто 16 серпня 2014 р. — 15
серпня 2015 р., 16 серпня 2015 р. — 15 серпня
2016 р., 16 серпня 2016 р. — 15 серпня 2017 р.
Однак варто пам’ятати, що час відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховується до стажу, що дає
право на щорічну відпустку. З цього випливає,
що період з 1 серпня 2014 р. по 6 червня
2017 р. не входить до розрахунку стажу, що
дає право на щорічну відпустку, і обчислюватися буде тільки період роботи (за умови виходу на роботу) з 7 червня 2017 р. по 15 серпня
2017 р. як такий, що дає право на щорічну
відпустку. Таким чином, за фактично відпрацьований час за період роботи з 16 серпня
2016 р. по 15 серпня 2017 р. працівниця матиме право на п’ять календарних днів щорічної
основної відпустки*.
* Порядок розрахунку щорічної відпустки див. у журналі
«Кадровик України» № 6/2016, с. 82.
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Працівниця, яка вагітна вдруге,
надала листок непрацездатності по
вагітності та пологах. Чи враховується цей період під час відпустки
для догляду за першою дитиною до
досягнення нею трирічного віку до
стажу, що дає право на щорічну
основну відпустку?
Частиною першою – другою статті 179 КЗпП
та статтею 17 Закону про відпустки передбачено, що в разі вагітності жінки на підставі
медичного висновку за умови народження
однієї дитини їй надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (70 — до пологів та
56 — після). У разі народження двох і більше
дітей та в разі ускладнення пологів починаючи
з дня пологів замість 56 календарних днів
надається 70, а сумарна кількість відпустки
становить 140 календарних днів.
Зауважимо, що жінкам, які відносяться до
1-4 категорій осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами надається тривалістю
180 календарних днів (90 — до пологів та 90 —
після).
Відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку за бажанням
жінки надається відповідно до частини третьої
статті 179 КЗпП та статті 18 Закону про відпустки.
Слід наголосити, що відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами зазвичай наказом роботодавця не оформляється, оскільки надається
на підставі листка непрацездатності на відміну
від відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Бажання працівниці використати відпустку у зв’язку з вагітністю
та пологами викладається саме в її заяві, на
підставі якої видається наказ. Ця відпустка
надається жінкам повністю незалежно від
кількості днів, фактично використаних до
пологів.
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Стаття 82 КЗпП та стаття 9 Закону про відпустки містить вичерпний перелік періодів, які
входять до стажу й дають право на надання
щорічної відпустки. До нього, зокрема, належить
«час, коли працівник фактично не працював, але
за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому
надавалося матеріальне забезпечення за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням». Під поняттям «надання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням» мається
на увазі оплата листка непрацездатності. Він
видається з різних причин непрацездатності, до
яких також належить вагітність та пологи, тому
цей період входить до стажу, що дає право на
щорічну відпустку.
Проте у вищевказаних статтях зазначається
ще й про те, що до стажу, який дає право на
щорічну основну відпустку, не зараховується
відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Про це також наголошено
в статті 181 КЗпП. Зауважимо, що якщо жінка,
перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, народжує
другу дитину, їй оплачується листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Такі
роз’яснення наведено в листах Міністерства праці
та соціальної політики України від 12 липня
2010 р. № 201/13/116-10 та Міністерства соціальної політики України від 6 березня 2012 р.
№ 70/13/116-12. І, як зазначалося раніше, видання наказу про її надання не є обов’язковим.
Натомість згідно з нормами законодавства
цей період називається відпусткою у зв’язку з
вагітністю та пологами, однак, на думку автора, її оформлення наказом не буде помилкою.
Листок непрацездатності буде оплачено в будьякому разі, незважаючи на таке формулювання, як відпустка. Вирішення питання саме в
такий спосіб зумовлено тим, щоб період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами під
час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховувався до
стажу для надання щорічної відпустки.
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Але через те, що відпустка на відпустку
накладатися не може та задвоєння їх не передбачено законодавством, для того щоб період
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
зараховувався до стажу для надання щорічної
відпустки доцільно відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
перервати, а після завершення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами знову її оформити. При цьому слід наголосити, що на сьогодні на виплату допомоги по догляду за дитиною це не впливатиме, оскільки у зв’язку із
змінами, прийнятими Законом України «Про
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в
Україні» від 27 березня 2014 р. № 1166-VII, з
1 липня 2014 р. допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку об’єднано в один вид допомоги.

Як бути, якщо призов на строкову
військову службу збігся із щорічною відпусткою?
Через збіг таких обставин роботодавець помилково може прийняти рішення про відкликання
працівника з відпустки. Проте, з огляду на норми
законодавства, зауважимо, що відкликати його
можна тільки для відвернення стихійного лиха,
виробничої аварії або негайного усунення їх
наслідків, для відвернення нещасних випадків,
простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої
статті 12 Закону про відпустки та винятково за
згодою працівника. Тому в цій ситуації відкликати працівника з відпустки неможливо.
Разом з тим норми статті 11 Закону про
відпустки дають можливість продовжити або
перенести щорічну відпустку у випадках, визначених цієї статтею. Незважаючи на те, що в
переліку випадків, за яких щорічна відпустка
може бути перенесена чи продовжена, не вказано саме призову працівника на строкову
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військову службу, він підпадає під визначення,
що міститься в пункті 2 частини другої статті
11 Закону про відпустки, а саме виконання
працівником державних або громадських
обов’язків, якщо згідно із законодавством він
підлягає звільненню на цей час від основної
роботи із збереженням заробітної плати.
Як відомо, відповідно до статті 119 КЗпП на
сьогодні за працівниками, призваними на строкову військову службу під час мобілізації, на
особливий період, на весь період служби зберігаються місце роботи, посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації,
фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно
від підпорядкування й форми власності та у
фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Отже, трудовий договір
з працівником не припиняється, а роботодавець
звільняє (увільняє) працівника від роботи на час
проходження військової служби до дня фактичної демобілізації.
Разом з тим зазначимо, що заробітна плата
працівникам за час відпустки виплачується не
пізніше ніж за три дні до її початку (частина
перша ст. 21 Закону про відпустки), тобто кошти
за щорічну відпустку в повному обсязі працівнику мають бути виплачені до її надання та
призову на строкову військову службу.
Зважаючи на вищевказане стає зрозуміло,
що невикористані дні щорічної відпустки, які
збіглися із призовом на строкову військову
службу, будуть використані одразу після демобілізації або перенесені на інший період, який
буде визначено працівником самостійно. Кошти,
отримані працівником за відпустку, не можуть
бути повернені на підприємство, адже звільнення з відрахуванням із заробітної плати цих
коштів не відбувається, а місце роботи за ним
зберігається, тобто дія трудового договору
працівника продовжується.
На думку автора, невикористані дні щорічної
відпустки доцільно перенести на інший період,
адже на практиці роботодавцю буде непросто
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вчасно продовжити відпустку, оскільки зв’язок
із працівником може бути обмеженим. Таким
чином, роботодавцю слід видати наказ про
перенесення днів невикористаної щорічної
відпустки працівника, якого призвано на строкову військову службу (додаток).
Не слід забувати, що період проходження
строкової військової служби зараховується до
стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, а отже, після повернення працівник
матиме право на її отримання за цей період,
оскільки згідно зі статтею 9 Закону про відпустки до стажу роботи, що дає право на її отримання, зараховується час, коли працівник фактично
не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та
заробітна плата. Наголосимо, що йдеться лише
про надання щорічної основної відпустки.

Чи продовжується щорічна відпустка працівнику, якщо під час перебування в такій відпустці йому було
видано листок непрацездатності для
догляду за дитиною?
Зазвичай, звертаючись до лікаря, особа (мати,
батько або особа, яка фактично доглядає за
дитиною) не надає інформацію про те, що вона/
він перебуває у відпустці, а отже, якщо хворій
дитині не виповнилось 14 років, листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною
надається особі, яка буде за нею доглядати.
Нагадаємо, що порядок та правила видачі
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, регулюються Інструкцією № 455. Разом з тим зауважимо, що відповідно до пункту 3.15 цієї Інструкції в період
перебування застрахованої особи* в щорічній
* Застрахованою особою вважається фізична особа, яка
відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню та сплачує (сплачувала)
та/або за яку сплачується чи сплачувався в установленому законом порядку єдиний соціальний внесок.
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Додаток
Зразок наказу про перенесення днів невикористаної щорічної відпустки
працівника, якого призвано на строкову військову службу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УРБАНІСТ»
НАКАЗ
13.06.2017			

м. Полтава 			

№ 79-К

Про перенесення щорічної
основної відпустки Дідика Р. П.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про відпустки»
ПЕРЕНЕСТИ
ДІДИКУ Роману Петровичу, ізолювальнику з термоізоляції, за його згодою,
шість календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки, що збіг
лися із призовом на строкову військову службу, на інший період, який буде
визначено працівником після його фактичної демобілізації.
Підстави: 1. Заява Дідика Р. П. від 05.06.2017 р.
2. Повістка Київського районного військового комісаріату м. Полтави від 05.06.2017 р. № 1678.
Директор			
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Митнюк			

О. І. Митнюк

101

ЧАС ВІДПОЧИНКУ

У разі видачі працівнику листка
непрацездатності для догляду за
дитиною під час його щорічної
відпустки така відпустка не
продовжується та не
переноситься на інший період
відпустці листок непрацездатності для догляду
за дитиною не видається, проте на практиці
досить часто трапляється навпаки.
Для оплати листка непрацездатності підприємство керується Законом № 1105, у пункті 6
статті 22 якого зазначено, що в разі якщо застрахована особа перебувала в цей час у щорічній
(основній чи додатковій) відпустці, допомога по
тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років не надається.
Зважаючи на це можна дійти висновку, що
після надання листка непрацездатності до відділу кадрів підприємства комісія із соціального страхування може діяти за одним із запропонованих варіантів, а саме:
 повернути такий листок непрацездатності працівнику для правильного оформлення,
оскільки згідно з пунктом 3.11 Інструкції № 455
якщо мати або інша працююча особа, яка
доглядає за хворою дитиною, перебуває в цей
час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, то листок непрацездатності видається
з дня, коли мати або інша працююча особа, яка
здійснює догляд за хворою дитиною, повинна
стати до роботи;
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 прийняти рішення про те, що відповідно
до пункту 6 статті 22 Закону № 1105 дні, які
збіглися із щорічною відпусткою, оплачуватися не будуть.
На думку автора, для вирішення цієї проб
леми доцільно скористатися другим варіантом,
адже Закон має вищу юридичну силу порівняно з наказом, хоча такий підзаконний нормативно-правовий акт, як наказ, приймається на
основі закону (законів) та за своїм змістом не
суперечить йому (їм).
Стосовно питання щодо продовження щорічної відпустки доцільно зазначити, що така норма
передбачена статтею 11 Закону про відпустки.
Проте вона містить положення, що ця відпустка
продовжується в разі тимчасової непрацездатності саме працівника, тобто на лицьовому боці
листка непрацездатності, зразок якого затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства праці, ФСС з ТВП, ФСС від
НВ «Про затвердження зразка, технічного опису
листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності» від
3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406 у
рядку «Причина непрацездатності» ця інформація буде відображена кодом, що підкреслений у
відповідній графі. У разі захворювання працівника це може бути будь-яке підкреслення (від 1
до 9 коду), а в разі захворювання дитини причина непрацездатності вказується кодом 10 із
зазначенням віку дитини.
Отже, у разі видачі працівнику листка непрацездатності для догляду за дитиною під час його
щорічної відпустки така відпустка не продовжується. 
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HR-ПРАКТИКА

Як оптимізувати
підготовку персоналу
до телефонних продажів
Наталія Шишлова,

HR-консультант, психолог, бізнес-тренер,
профконсультант

Закінчення. Початок у № 5/2017

Навчання продажам по телефону
Взявши за основу принципи підготовки консультантів кол-центру, можна створити програму під
потреби конкретних підрозділів будь-якої компанії,
змінивши ті чи інші підходи, тренінгові блоки тощо.
Хотілося б сказати кілька слів про відбір персоналу для підрозділів, що займаються консультуванням та продажами. Він проводиться стандартно: резюме, в якому слід звернути увагу на
грамотність і стилістику; залежно від завдань:
наявність досвіду в продажах, просуванні, комунікаціях, причому необов’язково по телефону. Під
час телефонної розмови з претендентом оцінюється дикція, манера, темп і зв’язність мовлення,
визначається приємність і природність голосу,
позитивне ставлення до комунікацій і продажів.
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На інтерв’ю (індивідуальному чи груповому),
після знайомства та представлення компанії, короткої розповіді про сферу діяльності, корисно
відразу дати прослухати претендентам справжні
записи вдалої та невдалої розмови з клієнтом.
Після цього обговорити з групою — нехай кожний
дасть характеристику прослуханій розмові: наприклад, як вони зрозуміли, яка мета розмови,
чого хотів клієнт, що корисного сказав консультант,
чи задоволений клієнт і які в нього в подальшому
можуть виникнути запитання й проблеми.
Таке обговорення має дві цілі: оцінка активності кандидатів, їх розкутості, кмітливості, позитивного погляду на світ, схильності брати на
себе відповідальність або звинувачувати іншого,
манери розмови, здатності висловити свою думку, почути іншого тощо. Друга мета — ознайоми-
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ти їх з елементом процесу майбутньої роботи та
Варто якомога раніше залучити нового праціввідфільтрувати тих, кому така робота не до душі. ника до реальної роботи, доручити йому дзвінки
Хоча з кол-центрами стикається багато хто, і ні- за заготовленими шаблонами, дати можливість
бито всі знають суть роботи, частина все одно почути себе, оцінити роботу інших, отримати
відпадає сама вже після інтерв’ю.
зворотний зв’язок. Така діяльність закладає фунСеред інших запитань, що ставляться претен- дамент для впевненості та ентузіазму, який так
необхідний у продажах і переговорах.
дентам, можуть бути такі:
l який особистий проект був найвдалішим? Від
Шаблони розмов можуть бути представлені у
чого залежала удача? Що подобається в продажах? вигляді переліку запитань, які ставляться клієнто(Визначаємо орієнтацію на
ві не в обов’язковому попроцес або результат, локус
рядку. З часом працівник
Варто якомога раніше залучити
контролю, проактивність,
вже зможе вільно спілкуваставлення до продажів);
нового працівника до реальної робо- тися з клієнтом без скрипl яка була остання знати, доручити йому дзвінки за заго- ту (фрістайл), але в межах
чуща купівля, що вплинуло товленими шаблонами, дати мож- певного сценарію.
на ваше рішення? НаскільВільне спілкування та
ливість почути себе, оцінити
ки важливою була ціна, чи
успішні продажі відбуватироботу інших, отримати зворотвідіграв якусь роль промуться тоді, коли продавець
ний зв’язок
давець у вашому виборі?
добре вивчить свій продукт,
Що він робив, що хотілося,
повірить у нього, його кощоб зробив, і чому? Яка
рисність і унікальність та
різниця між ціною й цінністю? (Визначаємо став- навчиться доносити свою віру до клієнта.
лення до продажів, значимість роботи консультанта, особисті індикатори якісної роботи тощо).

Підтримка ентузіазму новачка

Підготовка та навчання
Залежно від специфіки спрямованості кол-центру
перші дні навчання (від трьох до п’яти) проводяться зазвичай у школі консультантів (з відривом або
без відриву від роботи) з подальшим періодичним
навчанням-супервізією на місцях, дистанційним
навчанням по продукту та тренінгами навичок.
Після введення в посаду, ознайомлення з
обов’язками, можливостями, технікою, командою,
керівництвом тощо увага приділяється навчанню
навикам міжособистісного спілкування, майстерності володіння голосом, навчання продукту,
включаючи орієнтування в бізнесі в цілому, техніці телефонних продажів тощо.
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Як правило, молоді новачки або ті, хто давно не
міг влаштуватися на роботу, спочатку впадають в
ейфорію. Їм подобається, що вони вже влаштовані кудись, подобається офіс, робоче місце, нові
люди навколо, техніка й перспективи. Вони не
бачать нічого складного в телефонних дзвінках,
продажах, раді, що є готові сценарії розмов, інформація й помічники.
Труднощі починаються поступово. Спочатку
їм ніяково телефонувати й нав’язуватися комусь,
звертатися з пропозицією, стає виснажливо робити одне й те ж без відчутного результату. Потім
у них ніяк не спрацьовує шаблон розмови, що
гарантує позитивну відповідь клієнта в разі вихідного дзвінка. Потім інформація про продукт
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стає нудною й важкою для запам’ятовування. ної підтримки його ініціатив. Його самоповага
Згодом клієнт ставить запитання, на яке консуль- зростатиме, а разом з нею і відданість компанії.
тант не може відповісти. Потім ще і ще, потім Підтримка професійної самоповаги працівника,
конфлікт з клієнтом і так далі. Ентузіазм падає, а як правило, забезпечує його лояльність. Так поступово і сформується натхненний, енергійний
досада зростає.
Тому не варто нехтувати інформаційною під- експерт, професіонал своєї справи, відданий комтримкою, що включає іноді навіть лікнеп — осно- панії та своїй роботі.
ви тієї сфери, в якій працює компанія, вивчення
Для підтримання інтересу та ентузіазму корисзаконодавства, конкурентів, історій клієнтів, зна- но організовувати емоційні «зарядки» й «розрядки»
йомство із сегментацією
персоналу. Зранку важливо
клієнтів, психотипами, тиналаштуватися на день:
повими реакціями на проварто розпочати з позитиву,
позиції, скаргами та приз якоїсь колективної вправиУсі матеріали, сценарії, вікна на
чинами відмов від покупок.
енерджайзера, огляду ноекрані монітора мають бути
Вивчати все перелічене
вин, персональних завдань
якісно візуально та інформаційно на день, мікрозавдань: навище можна в рамках «про
оформленими
дуктових» тренінгів, спе
приклад, зверни увагу та
ціально організованих ро
відпрацюй питання щодо
льових ігор, комунікативних
з’ясування потреб клієнта.
тренінгів, дистанційних
Організація змагань — у
тестів, щоденних п’ятихвилинок, де учасники по кого більше вдалих дзвінків, розмір середнього
черзі готують і повідомляють про будь-яку подію чека — дають змогу надихнути й захопити працівзі своєї сфери. У процес навчання корисно вклю- ників. Правильно організований контроль за робочати елементи змагання: наприклад, хто назве тою — що вдалося, які помилки, як виправити —
більше аргументів на користь продукту або при- також впливає на активність і натхнення в роботі.
думає більше відповідей на заперечення клієнтів. Але перед тим, як викликати консультанта на обУсі матеріали, сценарії, вікна на екрані моніто- говорення будь-яких питань, варто поспостерігати:
ра мають бути якісно візуально та інформаційно якщо дзвінки переважно вдалі, не потрібно його
оформленими. Усе, що новачок бачить і з чим турбувати й збивати робочий запал. «Зелену хвилю»
працює, має бути добротно виконаним і корисним. легко втратити, часто зовсім без причини, адже
Це «старому» працівнику можна дати зім’яту роз- недарма з продажами пов’язано виникнення стільдруківку зі щоденним зведенням даних, адже в кох байок, забобонів і міфів.
основі його ентузіазму лежить інше. А для новачка якість і задоволення від роботи безпосередньо
залежить від усього, що його оточує й чим він Напрямки навчання телефонним
користується. Не варто забувати й про природну, продажам
доброзичливу атмосферу.
Згодом працівник почне проявляти ініціативу Оптимально, якщо програми навчання включатий помилятися, але головне, він буде спрямований муть такі модулі:
на досягнення результату й наступні неуспіхи не
l теорія й практика щодо продукту та бізнесдемотивуватимуть його, особливо в разі правиль- напрямку в цілому;

106

Кадровик України

HR-ПРАКТИКА

l теорія й практика телефонних комунікацій,
етикету, психологія продажів і прийняття рішень
про покупку, консультування та супроводу клієнтів;
l профілактика вигорання продавців, самовладання в стресових ситуаціях, попередження та
вирішення конфліктів з клієнтами під час розмови по телефону.
Це базові модулі, до яких додаються специфічні для кожної конкретної сфери.

Деякі помилки в підготовці
телефонних продавців
Не варто остерігатися, що ви вкладетеся в навчання працівників, а вони підуть і гроші будуть
витрачені даремно. Поки він ще тут, недосвідчений
і невпевнений, чи навпаки, занадто самовпевнений,
наламає дров і все одно піде, але розчарований і
з поганими відгуками про вас, а ви нарікатимете
на непродуктивний рекрутинг.
Наприклад, в одному з нових відділень успішної брокерської компанії, іменитої, із солідною
базою клієнтів по всьому світу, надавалися блискучі можливості для заробітку і кар’єри: будь-який
співробітник контакт-центру, навіть новачок,
умовивши клієнта відкрити рахунок, здійснити
фінансову операцію, заробляв за один раз кілька
своїх зарплат, а можливо й більше. Тривалі фінансові відносини з клієнтами приводили до ще більшого успіху та кар’єрного зростання. Тому від
претендентів, охочих влаштуватися на роботу до
контакт-центру, не було відбою. Але через кілька
тижнів чи місяць більшість кандидатів залишали
компанію. І це незважаючи на те, що аналітичний
відділ щодня надавав інформацію з ринків і бірж
та незважаючи на те, що первинні дзвінки клієнтам
були нескладними — потрібно було всього-навсього попросити в клієнта дозволу надіслати йому
інформацію про компанію на електронну пошту.
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Тільки під час другого дзвінка, переконавшись,
що клієнт інформацію прочитав, йому пропонувалася співпраця — компанія надавала йому онлайнмайданчик для торгівлі на біржі та особистого
брокера-консультанта, а клієнт відкривав через
платформу компанії рахунок.
На жаль, більшості консультантів так і не вдавалося просунутися в продажах. Після первинного «холодного» обдзвону та отримання згоди
клієнтів на те, щоб просто прочитати інформацію
про компанію, далі справа не йшла. Клієнти справді читали те, що їм надіслали на пошту, і навіть
бажали щось обговорити з консультантом, але
нікого так і не вдалося вмовити відкрити рахунок.
Більшість запитань клієнтів щодо особливостей
фінансового бізнесу (наприклад, чи працює компанія з чиказькою біржею) викликали розгубленість
у консультантів. Вони не володіли інформацією,
відповідали навмання і врешті-решт проявляли
жахливу некомпетентність. Але якщо мова йде
про значну суму коштів, яку клієнт має внести на
рахунок, він стає дуже прискіпливим до того, з
ким працює, до найменшого сумніву в голосі, неточності в інформації. Репутація компанії, її успіхи й надійність у цьому випадку мали невелике
значення — потрібен був лише добре підготовлений консультант-провідник у світі брокерських
послуг.
У цьому випадку керівнику, який підбирав
персонал, потрібно було на етапі першого інтерв’ю
доступно розповісти кандидатам про бізнес, його
труднощі й можливості, інформувати про безпосередню роботу й відразу дати прослухати, як
проводяться переговори з клієнтами, обговорити
враження кандидатів про те, що вони почули й
зрозуміли. Далі слід було ввести консультантів у
світ біржової торгівлі, дати спробувати поторгувати в демо-режимі, навчити первинному та вторинному додзвону у форматі ділової гри, програти сценки із запереченнями клієнтів та відповідями на них.
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Подальше навчання мало б проводитися в традиційних трьох напрямах і з постійним тренуванням
з програванням ролей клієнтів різних сегментів та
відпрацюванням навичок переговорів з ними.

Емоції успіху
Створюючи програми підготовки продавців і навчання продажам, в тому числі телефонним, методисти мають враховувати, що успіх роботи в цій
сфері обумовлений правильним, позитивним
емоційним настроєм продавця. Він може робити
все правильно, так, як його вчили, знати продукти,
розуміти потреби клієнтів, але не отримувати
результату через відсутність «вогника», який горить
завдяки тому, що продавцю цікаво й потрібно
продати, що продаючи, він задовольняє якусь свою
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важливу потребу. Адже він, як і клієнти, має потребу в продажах — і не тільки матеріальну. Це
відчуття власної цінності, самолюбство, самоповага, гордість, радість від важкого досягнення, від
ідеї допомоги іншим, від причетності до спільної
справи та багато іншого. Якщо йому вдасться ці
потреби задовольнити, він буде успішним і задоволеним.
А зарплата й бонуси, і це доведено, дуже швидко перестають бути головним мотивуючим фактором, особливо в кол-центрі.
Таким чином, емоційно залучений у роботу
персонал, навчений і підтримуваний менеджментом у своєму розвитку й зростанні, стане для
бізнесу одним з ключових факторів успіху, його
силою й предметом гордості та радості. А гроші
та енергія, вкладені в посилення людського ресурсу, не будуть витрачені даремно. l
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Зворотний зв’язок

як ключ до розвитку
та мотивації персоналу
Наталія Пересипкіна,
HR-консультант

П

оняття feedback (у перекладі з англ. — «зворотний зв’язок») відоме кожному керівнику і так чи інакше ним використовується.
Найчастіше це неусвідомлена, автоматична реакція на дію працівника або отриману інформацію, яка виливається в крик, звинувачення й
критику замість зваженого, запланованого й ефективного мотиваційного засобу.
Перш ніж зосередитися на детальному аналізі
видів зворотного зв’язку, принципів і моделей його
подачі, слід дати йому чітке визначення.
Фідбек у роботі з персоналом — це інформація
про поведінку людини в минулому, яку їй повідомляють, розраховуючи на те, що вона вплине на
її спосіб дій у майбутньому. Таким чином, конструктивний і мотивуючий зворотний зв’язок не
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тільки виправляє помилки підлеглих до того як
вони стають звичкою, а й фіксує бажану поведінку, стимулюючи професійний розвиток і досягнення цілей компанії.
Але чи всі керівники вміють і хочуть давати
якісний і своєчасний зворотний зв’язок? Часто
трапляється або негативний фідбек, або так званий «зворотний зв’язок» плавно переходить в
річну оцінку, коли ніхто вже чітко не пам’ятає
деталей як небажаної поведінки співробітника,
так і його успіхів. У результаті замість потужного
мотиваційного інструменту отримуємо повний
провал.
Часто серед причин, через які керівники не
використовують у роботі з персоналом зворотного зв’язку, називають такі:
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Підлеглі:
l відсутність часу, велике завантаження поточними справами та наявність важливіших справ;
l відчувають увагу до себе, підвищується їх самоl зворотний зв’язок нічого не дає: людина або оцінка, вони готові брати на себе відповідальність;
вміє щось робити, або ні;
l вивчають тонкощі корпоративних стандартів і
l мені ніхто зворотного зв’язку не давав, і я цим навчаються;
l краще розуміють, що від них вимагається, зназайматися не збираюся;
l зворотний зв’язок може тільки демотивувати ють, як оцінюється їх робота, і прагнуть досягати
більшого;
й розізлити працівника;
l спільно з керівником розробляють план подальl працівник має сам розуміти, що та як робити,
щоб відповідати вимогам
шого розвитку й досягнення
компанії.
професійних і виробничих
Усі ці причини більше
цілей.
Чим більше часу мине від моменсхожі на відмовки, в основі
Компанія отримує:
ту вчинення співробітником певяких лежить некомпетентl взаєморозуміння та
ної дії або виконання ним завдання взаємоповагу між керівниність, страх, шаблонне мислення та небажання керів- до отримання зворотного зв’язку, ками й підлеглими;
тим менший ефект цей зворотника самому розвиватися
l зростання продуктивний зв’язок матиме
й розвивати своїх співроності праці;
бітників.
l прибуток.

Для чого потрібен зворотний зв’язок
Якщо зворотним зв’язком настільки часто нехтують,
може він зовсім не потрібний? Розглянемо, яку користь
отримують керівник, підлеглий і компанія в разі
використання зворотного зв’язку.
Керівник:
l отримує інформацію «знизу» й замислюється
про результати роботи всього відділу (департаменту,
компанії);
l висловлює свою вдячність співробітнику й
підтримує його високу мотивацію;
l отримує можливість зрозуміти причини небажаної поведінки співробітника та скоригувати її
відповідно до стандартів компанії;
l стимулює ініціативний підхід до роботи у співробітників, отримує свіжі ідеї щодо вдосконалення
діяльності;
l може спрямувати співробітника на розвиток у
конкретному напрямі.
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Принципи ефективного зворотного
зв’язку
Як бачимо, використання зворотнього зв’язку в
роботі з персоналом на користь усім учасникам
процесу. Однак не все так просто. Щоб отримати
очікуваний позитивний ефект від застосування
фідбеку, потрібно дотримуватися таких основних
принципів:
l регулярність і своєчасність.
Чим більше часу мине від моменту вчинення
співробітником певної дії або виконання ним
завдання до отримання зворотного зв’язку, тим
менший ефект цей зворотний зв’язок матиме;
l конкретність.
Точні висловлювання, підкріплені конкретними
прикладами з поведінки, забезпечують співробітника інформацією, на підставі якої він може зрозуміти, як змінити або поліпшити ситуацію, що
склалася. Недостатньо сказати: «Ви добре попра-
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цювали над проектом» — висловлювання позитивне, але неефективне. Краще сказати: «Ви добре
попрацювали над проектом, вклалися в тимчасові рамки та виділений бюджет». Або, в разі бажання скоригувати поведінку, не вживайте нечіткої
фрази на кшталт: «Ви погано працюєте», а вказуйте, з чим конкретно співробітник не справляється;
l описовий, а не оціночний характер.
Зворотний зв’язок має містити об’єктивні відомості про поведінку співробітника, а не оцінювати його діяльність;
l спрямованість на поведінку, а не на особистість.
Зворотний зв’язок не повинен оцінювати або
критикувати особистість співробітника, тільки
модель його поведінки та події.
Замість того, щоб ображати: «Ви безвідповідальний і нерішучий», скажіть: «Ви затягнули
вирішення питання на кілька днів» — це не образить
співробітника й матиме позитивніший ефект;
l ясність і однозначність.
Окресліть, якої поведінки в майбутньому ви
від нього очікуєте й чому. Співробітник має чітко
розуміти, чого від нього хочуть. Щоб в цьому
переконатися, попросіть його підсумувати отриману інформацію;
l конфіденційність.
Це діалог віч-на-віч між керівником і співробітником, під час якого останній не тільки слухає,
а й висловлює та обґрунтовує свою позицію.
Привселюдний «розбір польотів» демотивує як
співробітника, так і всіх, хто мимоволі став свідком.

Моделі зворотного зв’язку
Під час надання фідбеку важливо не тільки дотримуватися принципів ефективного зворотного зв’язку,
а й форми його подачі. Розглянемо кілька моделей
для побудови продуктивного фідбеку.
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Модель «Принцип бутерброда»
Найвідоміша й часто застосовувана модель. Її
легко зрозуміти, запам’ятати й використовувати.
Модель складається з трьох етапів:
1. Позитивна оцінка.
Перерахуйте сильні якості співробітника та його
досягнення. Після слів схвалення він буде готовий
обговорювати те, що потребує поліпшення.
2. Обговорення поведінки, яка потребує корекції й поліпшення.
Почніть зі слів: «Необхідно поліпшити» і скажіть
співробітнику, яким ви бачите його поведінку в майбутньому, яких змін від нього очікуєте. Запитайте
його думку з цього приводу. Спільно побудуйте план
подальших дій співробітника, зафіксуйте конкретні
цілі.
3. Забезпечення підтримки.
Дайте співробітнику зрозуміти, що вірите в нього
й цінуєте його. Пообіцяйте підтримку, щоб він знав,
що може звернутися до вас за порадою чи допомогою для досягнення поставлених цілей.

Модель «B.O.F.F.»
1. Behaviour (поведінка).
Опишіть співробітнику конкретно й детально свої
спостереження щодо його поведінки. Розгляньте з
ним причини такої поведінки, можливо працівник не
розуміє, чого від нього очікують.
2. Outcome (результат).
Поясніть співробітнику, як його поведінка позначається на бізнесі, на клієнтах, на прибутку.
3. Feelings (почуття).
Розкажіть співробітнику, що ви відчуваєте у зв’язку
з такою його поведінкою, що можуть відчувати інші
співробітники або клієнти. Допоможіть йому усвідомити неприйнятність такої поведінки надалі.
4. Future (майбутнє).
Обговоріть зі співробітником, що він готовий
зробити, щоб подібна поведінка або подія не повторилися в майбутньому. Висловлення співробітником
власних думок дасть йому змогу взяти відповідаль-
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ність за свої дії в майбутньому. Намітьте план подальших дій на майбутнє та дату наступної зустрічі для
обговорення змін, що відбулися.

відбувається з почуттями та думками іншої сторони.
Уміння приймати зворотний зв’язок — це неймовірна зона розвитку, важлива як для співробітників, так
і для керівників.
Модель «SOR»
Рекомендації щодо отримання зворотного зв’язку:
1. Standart (стандарт).
l приймаючи фідбек, не сприймайте його як
Поясніть співробітнику прийняті в компанії стан- оцінку вас як особистості. Постарайтеся зрозуміти,
дарти поведінки.
що у вашій поведінці призвело до такої думки про
вас;
2. Observation (спостереження).
Опишіть йому конкретно
l спробуйте подивитися
й детально свої спостереженна ситуацію, за якою отриня щодо його поведінки.
муєте зворотний зв’язок, з
боку, ніби не ви є її учасни3. Result (результат).
Обговоріть зі співробітником,
Обговоріть зі співробітком. Це допоможе відкинуяк його поведінка впливає на нього
ником, як його поведінка
ти емоції й оцінити наміри
самого, на колег, на клієнтів,
впливає на нього самого, на
того, хто говорить;
на бізнес
колег, на клієнтів, на бізнес.
l ставте уточнюючі запиПідведіть розмову до того,
тання, тезисно переказуйте
щоб співробітник взяв на себе
почуте. Активне слухання
відповідальність за зміни в
допомагає зрозуміти, що
поведінці. Розробіть з ним план його подальших дій насправді сталося, і показує тому, хто говорить, що
щодо поліпшення ефективності його роботи.
ви справді зацікавлені;
l будьте відкритим для отримання нових знань
Модель «SLC»
про свої успіхи та невдачі;
1. Successes (успіхи).
l не виправдовуйтеся перед самим собою, навіть
Попросіть співробітника окреслити два найваж- якщо ситуація потребує виправдатися перед тим, хто
ливіших особистих досягнення в ході роботи над дає вам фідбек. Не ховайте від самого себе ту правпоставленим завданням.
диву інформацію про вас, яку отримали;
l покажіть людині, яка давала вам зворотний
2. Learn (уроки).
Запитайте в нього, який найголовніший урок він зв’язок, що ви вдячні їй за ті зусилля, які вона доклала. Щиро подякуйте, фідбек — це свого роду подавиніс на шляху до досягнення мети.
рунок, який допоможе вам усвідомити свої зони
3. Change (зміни).
Попросіть співробітника подумати, які зміни розвитку;
необхідно здійснити в майбутньому для ефективніl у відповідь на ключові точки зворотного зв’язку
скажіть, що ви збираєтеся робити, щоб змінити
шої роботи.
Отже, ми розглянули принципи й моделі для ситуацію. Або якщо ще не впевнені, як діяти, попронадання якісного зворотного зв’язку, але чи достат- сіть час подумати над усім вищесказаним;
ньо цього? Думаю, ні. Важливо не тільки вміти
l завжди пам’ятайте, що будь-який відгук ґрундавати зворотний зв’язок, а й приймати його. Той, тується на думці однієї людини про дії іншої й носить
хто не вміє приймати фідбек, не зможе його ефек- суб’єктивний характер, а не є істиною в останній
тивно надавати, оскільки не до кінця розуміє, що інстанції. Це допоможе вам менше оборонятися під
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час отримання зворотного зв’язку. Якщо ви не впевнені в баченні того, хто говорить, поцікавтеся думкою
ще кількох людей, які володіють ситуацією і можуть
дати їй об’єктивну оцінку.
Чим більше людей в компанії володітимуть навич
ками отримання й надання зворотного зв’язку, тим
кращою буде атмосфера в колективі, вищою мотивація співробітників і продуктивність праці. Ефективний
фідбек повинен стати невід’ємною частиною корпоративної культури.

Поширення інструменту зворотного
зв’язку в компанії
Які практичні дії здійснювати для поширення інструменту зворотного зв’язку в компанії?
Ви можете організувати тренінги-семінари, на
яких співробітники спочатку отримуватимуть
теоретичну інформацію про те, як давати й отримувати зворотний зв’язок, а після застосовуватимуть її на практиці один з одним. Кожний учасник
такого тренінгу має бути активно залучений у
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процес і повністю зосереджений на практикуванні навички. Тренінг може тривати до трьох годин.
Людей краще розбити на групи по три особи: двоє
практикують фідбек, а один спостерігає, наскільки вони дотримуються принципів зворотного
зв’язку.
Після проведеного тренінгу розповсюдьте правила зворотного зв’язку вашої компанії серед усіх
співробітників, наприклад, за допомогою e-mailрозсилки. Керівники мають переконатися, що співробітники на всіх рівнях компанії розуміють ці правила й готові їх дотримуватися. Таким чином,
зворотний зв’язок утвердиться як двосторонній
процес, відповідальність за ефективність і успіх якого
несуть обидві сторони.
Звичайно, все не зміниться відразу, потрібний
досить тривалий і поступовий етап переходу від
старого до нового еволюційним шляхом. У той час
як всі ми шукаємо чарівну формулу для мотивації
співробітників, вона поруч, потрібно тільки зрозуміти це й простягнути руку, щоб взяти й використовувати її. І з часом пожинати плоди від докладених
зусиль. l
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Усміхніться

Коли роботодавець шукає чарівника, то найчастіше він знаходить казкаря.
Запитання під час співбесіди.
— Отже, скільки б Ви хотіли отримувати в тиждень?
— Дві тисячі гривень!
— Дві тисячі?! Майте совість! У вас немає ні освіти,
ні досвіду роботи!
— Ні, це ви подумайте. Набагато важче працювати,
коли поняття не маєш, що робиш…
Інше запитання під час співбесіди:
— А чому Ви пішли з минулого місця роботи?
— Пробачте, а куди подівся колишній співробітник
з такої «чудової» посади, про яку Ви мені розповідаєте?
Після співбесіди:
— До себе на роботу ми вас у жодному разі не візь
мемо. Але платитимемо потрійну платню, якщо
влаштуєтесь на роботу до наших конкурентів.
— Буває, тебе кличуть кудись, а ти не йдеш…
Потім знову кличуть, а ти знову не йдеш. І тебе
перестають кликати...
— Ага, я так одного разу втратив роботу.

— Чого плачеш?
— Та книжка дуже сумна.
— Що за книжка?
— Трудова.
А ви теж помітили, що кожен начальник любить
пунктуальних підлеглих вранці й чомусь ненавидить їх ввечері?!
Підлеглий — шефу:
— Ви просто зобов’язані підвищити мені зарплату!
Мною цікавляться вже три компанії!
— Хм... І які ж?
— Телефонна, газова й електрична.
Хочеш улітку трохи заробити? Перевір кишені
свого зимового одягу!
Wikipedia: Я знаю все!
Google: Я знайду все!
Facebook: Я знаю всіх!
Internet: Без мене ви ніщо!
Електрика: Ну-ну…
Летить комп’ютер з 16-го поверху і думає: «От
зараз би зависнути».

Оголошення на сайті вакансій: «Запрошуємо
вантажників на цікаву роботу».

Ніколи не ризикуйте приходити в перукарню за 20
хвилин до кінця робочого дня перукаря.

Сьогодні шеф зібрав усіх та зателефонував кожному зі свого мобільного. Уважно прослухавши
мелодії, які ми встановили на його виклик, він
промовив:
— Премії не буде!

— У вас є рекомендаційні листи?
— Так, звичайно, ось: «Він хороший хлопчик,
візьміть його на роботу».
— Що це?
— Це лист від мами.
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Відділ Кадрів 24 —
практичний інформаційно-правовий портал нового покоління

За підтримки
Міністерства соціальної політики України,
Всеукраїнської асоціації роботодавців

vk24.ua — працюйте із задоволенням!

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ПАКЕТ НА РІК —
КОРИСТУЙТЕСЯ 13 МІСЯЦІВ
ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ —
ДЛЯ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ VK24 БЕЗКОШТОВНО:
• Розробка документів для підприємства на замовлення
• Телефонна лінія від Центру кадрових консультацій
• Ексклюзивні посадові інструкції
• Економія коштів: повний доступ до електронних версій журналів
«Кадровик України», «Заработная плата» і газети «Консультант
Кадровика» з 2017 року + архів видань!

Відділ
Відділ
Кадрів
Кадрів

(44) 568-50-60

vk24.ua

ВИДАЄТЬСЯ ЗА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КАДРОВИК УКРАЇНИ №6 (125) ЧЕРВЕНЬ 2017

www.kadrovyk.com.ua

Відпустки:
практичні
95 нюанси

відповідальність
24 Матеріальна
працівника
Видавництво «Професійні видання»
вул. Є. Сверстюка 11, корп. А, офіс 610
Київ, 02660, Україна
Тел./факс (44) 5685060
www.profpressa.com
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36 Перевірки
роботодавців

81 Звільнення
за скороченням
зв’язок —
109 Зворотний
ключ до розвитку персоналу

Телефонна лінія «Запитання — відповідь» (44) 581-57-07 щодня по буднях з 10.00 до 15.00

