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Єдиною перешкодою для здійснення наших планів на завтра
можуть бути лише наші сьогоднішні сумніви.
Франклін Рузвельт

Вітаю вас! І не лише юристів, вчителів та інших фахівців із професійними святами, які відзначаються в жовтні,
а й з тим, що згідно з проектом Державного бюджету
на наступний рік розмір мінімальної заробітної плати
зросте аж до 3723 грн. «Ого, як багато», — скажуть ті,
хто виплачує зарплату, адже збільшиться навантаження
на фонд оплати праці. «Ого, як мало», — скажуть ті, хто
отримує мінімальну зарплату, оскільки прожити на неї
неможливо. «Ого-го», — скажемо всі ми, відчувши, як
зросли ціни. Та все ж таки більшість з нас залишається
оптимістами і вірить: все, що стається, стається на краще!
Тож нехай жовті листочки, повільно опадаючи на
землю, звільняють нас від сумнівів та незадоволення. Адже
незважаючи на осінь за вікном, що інколи навіює холод
та смуток, вона все ж прекрасна у своїх різнокольорових
барвах. І це чудовий час, щоб помріяти та будувати плани
на завтра.
Бажаю красивої й теплої осені та здійснення найзаповітніших, нехай навіть нереальних, мрій!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

8 Лист Міністерства соціальної політики України щодо
обчислення стажу, що дає право на надбавку за
вислугу років від 13 липня 2017 р. № 1907/0/10117/284

ПРАВО

9 Лист Міністерства соціальної політики України

Міжнародний досвід управління
персоналом

9 Лист Міністерства соціальної політики України щодо

18 Олександр Клименко
Угода про асоціацію з ЄС: аналіз питань,
пов’язаних з управлінням персоналом

«Про особливості праці членів фермерських господарств» від 14 червня 2017 р. № 306/0/22-17
повідомлення роботодавця за сумісництвом про
звільнення з основного місця роботи від 9 червня
2017 р. № 294/0/22-17/134

10 Роз’яснення Управління Держпраці у Черкаській
області щодо відповідальності за неподання до
ДФС повідомлення про прийняття на роботу

10 Роз’яснення Головного управління Держпраці у

Львівській області щодо ведення обліку робочого
часу працівника, який призваний на військові навчальні збори

11 Роз’яснення Головного управління Держпраці у

Львівській області щодо ведення обліку та нарахування заробітної плати робітнику, який призваний
на військові навчальні збори

Зміни в законодавстві

13 Таміла Радченко
Зміни щодо застосування праці іноземців
Наприкінці вересня набув чинності Закон № 2058.
Відразу постає запитання: як він стосується тру-
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дового законодавства? Тож зазначимо, що цим
нормативно-правовим актом внесено суттєві зміни
до Закону України «Про зайнятість населення», а
саме щодо застосування праці іноземців. Згадані
зміни певною мірою мали б вирішити питання, які
виникали в українських роботодавців стосовно використання праці цієї категорії працівників. Так це
чи ні, з’ясовано в статті

За своїм змістом Угода про асоціацію між Україною
та ЄС є достатньо великим і складним документом,
у якому детально розглядаються різноманітні
питання політичної та економічної співпраці між
Україною та ЄС, які безпосередньо не пов’язані з
повсякденною роботою фахівців кадрового відділу та інших працівників з управління персоналом
в Україні. Але Угода містить і питання, які так чи
інакше можуть стосуватися роботи згаданих фахівців, особливо тих, які працюють на підприємствах,
що здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність. Про це — у статті

Архівна справа

26 Олена Замкова
Підготовка описів справ в архіві підприємства
У статті викладено вимоги до складення й оформлення описів справ, сформованих із документів
підприємства та переданих на зберігання до його
архіву. Зокрема, розглянуто порядок складення
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річних розділів зведених описів справ підприємства,
оформлення підсумкового запису, засвідчувального
напису та передмови до архівних описів справ, а також
правила нумерації зведених архівних описів

Актуальна тема

34 Галина Фольварочна

Навчальні відпустки працівникам-студентам
вищих навчальних закладів

Якщо на підприємстві працює студент, який навчається за денною формою навчання (стаціонар),
права на отримання ним відпустки у зв’язку з навчанням законодавством не передбачено. З ним питання
щодо надання вільного від роботи часу для навчання
вирішується в інший, зручний для підприємства та
працівника, спосіб. А от працівнику-студенту, який
навчається у вищому навчальному закладі за вечірньою або заочною формами навчання, роботодавець
повинен надавати навчальну відпустку та оплачувати
її. Про порядок та умови надання такої відпустки, її
оплату та оформлення — в статті

43 Відповіді на запитання
46 Календар

ПРАКТИКА
Кадровий роман

48 Галина Фольварочна
Подолання перешкод. Виправлення помилок на зворотному боці листка непраце
здатності
У десятій події кадрового роману на прикладі практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглядаємо питання щодо внесення змін до помилково
вказаних відомостей на зворотному боці ЛН
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1С для кадровика

54 Тетяна Федорова

Кадровий облік в 1С: довідник фізичних
осіб

Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в
програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата
та управління персоналом». У статті розглянуто
роботу з довідником «Фізичні особи»

Трудові відносини

67 Ірина Красовська
Простій на підприємстві: запровадження та
оплата
Трапляється, що через різні причини діяльність
підприємства може частково або повністю зупинитися. Серед них фінансові труднощі, відсутність
замовлень, аварії, стихійні лиха тощо, без усунення
яких процес виробництва не може бути продовжено. У таких випадках, як правило, запроваджують
простій. Про види простою, його документальне
оформлення та виплати працівникам у зв’язку з
виникненням такої ситуації — у статті

Соціальне страхування

76 Ольга Гуменюк
Актуальні питання оплати листків непрацездатності
У статті у формі відповідей на запитання розглянуто
ситуації, пов’язані з особливостями оплати листків
непрацездатності. Зокрема, з’ясовано питання щодо
розрахунку страхового стажу для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності; оплати ЛН
по вагітності та пологах працівниці, яку переведено
на інше підприємство, та щодо того, як вказувати
святкові дні під час заповнення зворотного боку ЛН
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Професійна класифікація

ПЕРСОНАЛ

80 Олександр Клименко

HR-практика

Працівники лабораторій у Класифікаторі
професій: завдання та обов’язки

Багато підприємств, установ і організацій мають у своєму складі такі структурні підрозділи, як лабораторії, в
яких працюють фахівці різних професій. Разом з тим
у КП не передбачено окремого професійного угруповання, яке б об’єднувало назви робіт (посад), що виконуюють (обіймають) працівники лабораторій. Такий
стан справ зі згаданим професійним угрупованням
іноді створює для кадровиків труднощі під час підбору
назв посад згідно з КП для штатного розпису певної
лабораторії, а також під час складання для працівників
лабораторій посадових (робочих) інструкцій. Як же
правильно розрізняти таких фахівців та не заплутатися
під час оформлення кадрової документації? Відповіді
на ці та інші запитання — в статті

Нові кваліфікаційні характеристики

89 Кваліфікаційні характеристики певних

спеціальностей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які пов’язані
із розмінуванням

Вебінар

99 Тетяна Заглада

Навчальні відпустки

Під час навчальної відпустки працівник подав заяву
про звільнення, в якій дата звільнення передує останньому дню цієї відпустки. Чи повинен він повернути
кошти, виплачені за таку відпустку?
Працівник-студент навчається у вищому навчальному закладі в іншому місті. Чи оплачується йому
дорога до навчального закладу?
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102 Наталія Пересипкіна
Управління талантами: сучасні виклики для
HR-менеджера
Для досягнення успіху в нинішніх умовах необхідно
використовувати талановитих співробітників —
основний ресурс, що приносить прибуток компанії.
Таланти — це не самоціль бізнесу, а головна конкурентна перевага: геніальні ідеї, амбітні цілі, інновації, затребуваний продукт, успішний бренд — усе
це неможливо втілити в життя без кваліфікованої
команди. Тож про переваги й недоліки талановитих
працівників, про підходи до оцінювання талантів та
про рівні управління ними — у статті

Психологія та мотивація

108 Анна Метельська

Психологічні аспекти адаптації новачків у
компанії

Протягом останніх років тривають дискусії про
те, що існують неймовірні труднощі із залученням
ефективних та талановитих працівників до організацій, як і де шукати лояльних та спрямованих на
результат, проактивних людей, як будувати процес
підбору персоналу таким чином, щоб залучати найкращих. Але не менш важливе значення має й період адаптації новачка в компанії, який є потужним
фундаментом для побудови продуктивної взаємодії
між роботодавцем та працівником у майбутньому.
Тож у статті автор розглядає балансну модель
адаптації новачків, яка є основним інструментом в
напрямку позитивної психотерапії та базується на
тому, що життєва енергія людини розподіляється
між чотирма сферами активності: тіло, діяльність,
контакти та внутрішній світ
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
8 Офіційні роз’яснення
13 Зміни в законодавстві

МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо усунення бар’єрів для залучення
іноземних інвестицій» від 23 травня
2017 р. № 2058-VIII

В

несено зміни до низки законів, зокрема до Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI щодо застосування
праці іноземців (коментар див. на с. 13).
Закон набрав чинності 27 вересня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці» від 30 березня 2017 р.
№ 526

М

інсоцполітики в новій редакції виклало Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Документ встановлює вимоги до змісту, побудови
та викладення інструкцій з охорони праці, що діють у межах підприємства,
установи, організації. Вимоги цього Положення поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують
найману працю.
Наказ набрав чинності 1 вересня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Змін до
Інструкції про службові відрядження в
межах України та за кордон» від 28
липня 2017 р. № 669
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З

атверджено зміни до Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 13 березня 1998 р. № 59. Серед основних змін такі:
l якщо працівник застосував платіжну картку для проведення розрахунків
у безготівковій формі, йому відшкодовується збір за переказ грошових коштів
електронними засобами (згідно з правилами платіжної системи) за наявності
документального підтвердження його сплати (виписка з карткового рахунка
або інший документ на паперовому носії, що підтверджує суму сплаченого
збору);
l електронний посадковий талон, роздрукований на паперовому носії,
отриманий у разі онлайн-реєстрації на авіарейс, тепер також є підставою
для відшкодування витрат у разі використання електронного авіаквитка;
l якщо посадковий талон пасажира втрачено, знищено чи зіпсовано,
відрядженому працівникові з дозволу керівника можуть бути відшкодовані
витрати на придбання електронного авіаквитка за умови надання оригіналу
довідки авіаперевізника;
l у разі здійснення інтернет-замовлення проїзних документів на автобусні пасажирські перевезення підставою для відшкодування витрат на
придбання електронного квитка є роздрукований на паперовому носії
проїзний документ;
l якщо проїзний документ на автобусні пасажирські перевезення було
повернено, до звіту додаються роздруковані на паперовому носії документи
на повернення або лист (акт, довідка) про повернення проїзного документа,
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складений компанією-продавцем, у якому зазначаються сума повернених
коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані з його поверненням;
l у разі відсутності первинних або будь-яких інших документів, що
підтверджують фактичне перебування працівника у відрядженні, до звіту
додаються завірені відділом кадрів або головним бухгалтером ксерокопії
сторінок закордонного паспорта чи документа, що його замінює, з прізвищем відрядженого працівника та відмітками прикордонних служб про
перетин кордону (за їх наявності) або довідка щодо перетину відрядженим
працівником державного кордону.
Наказ набрав чинності 15 вересня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н

Наказ «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах» від 6 червня
2017 р. № 794

аказом затверджено, зокрема, нову форму довідки-виклику, що використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням
у ВНЗ, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії, державних іспитів (атестації), підготовки та захисту дипломного
проекту (роботи) із наданням додаткової оплачуваної відпустки, та містить
дані щодо прибуття студента до ВНЗ, вибуття з нього та повернення до
місця роботи (зразок заповнення див. на с. 40-41).
Наказ набрав чинності 29 серпня 2017 р.

Наказ «Про внесення змін до деяких
наказів Міністерства освіти і науки
України і Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України» від 3 липня
2017 р. № 948

Ц

им документом внесено зміни до таких наказів відомства: «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку» від 5 грудня 2008 р. № 1105; «Про затвердження
Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів»
від 6 грудня 2010 р. № 1204.
Згідно зі змінами в разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду допускається введення додаткових посад. Крім того, уточнено
умови введення до штату ПТНЗ, загальноосвітніх, вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації посад «Практичний психолог» та «Соціальний психолог».
Наказ набрав чинності 29 серпня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи» від 8 серпня 2017 р. № 192
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атверджено зміни до: розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці»,
а саме: підрозділ «Професіонали» доповнено позицією «Інженер-консультант (будівництво)» (код КП 2142.2); розділу 2 «Робітники. Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи», а саме: підрозділ «Робітники»
доповнено такими позиціями: «Монтажник стельових конструкцій» (код
КП 7139) та «Монтажник інженерних систем будівель» (код КП 7139).

7

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 13 липня 2017 р. № 1907/0/101-17/284
Щодо обчислення стажу, що дає право на надбавку за вислугу років
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> лист і повідомляється.
Відповідно до статті 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
(далі — Закон) до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи
на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких
зараховується до стажу державної служби.
Посади в органах місцевого самоврядування віднесені до відповідних категорій посад статтею 14
Закону. Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, не зазначених у цій статті, до
відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів
України за поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування.
Порядок обчислення стажу державної служби затверджений постановою КМУ від 25 березня
2016 р. № 229, пунктом 4 якого визначено, що стаж державної служби обчислюється відповідно
до частини другої статті 46 Закону України «Про державну службу».
До стажу державної служби зараховується, зокрема, час перебування на посаді державної
служби відповідно до Закону України «Про державну службу».
Відповідно до статті 21 Закону посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна
відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років,
надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови
надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються КМУ.
Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються постановою КМУ
від 27 квітня 1994 р. № 250.
Згідно із зазначеною постановою посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж
служби в цих органах 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних
днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожен наступний
рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.
Виникнення у посадової особи місцевого самоврядування права на додаткову оплачувану
відпустку та її тривалість знаходиться у прямій залежності від наявності у неї відповідного стажу
служби, а не від відпрацьованого часу у відповідному робочому році.
Тому надання додаткової відпустки певної тривалості, а також виплата грошової компенсації
за невикористану відпустку при звільненні посадової особи місцевого самоврядування залежить
лише від наявності у неї стажу служби в органах місцевого самоврядування, передбаченого постановою КМУ від 27 квітня 1994 р. № 250, що дає право на надання вказаної відпустки, а не від
відпрацьованого посадовою особою місцевого самоврядування часу у відповідному робочому році.
Ураховуючи зазначене, у наведеному в листі випадку посадова особа місцевого самоврядування,
яка має стаж служби в органах місцевого самоврядування і стаж державної служби сукупно 10 років
(6 і 4 роки відповідно), має право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів
у порядку і на умовах, визначених постановою КМУ від 27 квітня 1994 р. № 250.
<...>
Директор Департаменту  			              О. Товстенко

8

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 14 червня 2017 р. № 306/0/22-17
Про особливості праці членів фермерських господарств
Відповідно до частини другої статті 3 Кодексу законів про працю України особливості праці
членів фермерських господарств визначаються законодавством та їх статутами.
При цьому Закон України «Про фермерське господарство» (далі — Закон) визначає правові,
економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної
форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України.
Так, згідно із частиною першою статті 4 Закону головою фермерського господарства є його
засновник або інша визначена в Статуті особа.
Частиною першою статті 3 Закону встановлена заборона бути членами фермерського господарства особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).
Відповідно до норм статті 27 Закону трудові відносини у фермерському господарстві базуються
на основі праці його членів.
Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених
до роботи за трудовим договором (контрактом), — законодавством України про працю.
Враховуючи зазначене, з членами фермерського господарства трудові договори не укладаються,
а особливості їхньої праці регулюються статутом відповідного фермерського господарства.
Інші питання не відносяться до компетенції Мінсоцполітики.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту 				   О. Туліна
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 9 червня 2017 р. № 294/0/22-17/134
Щодо повідомлення роботодавця за сумісництвом
про звільнення з основного місця роботи
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист <...> і в межах компетенції повідом
ляється.
Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник
має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового
договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо
інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Зазначена норма КЗпП дає право працівникам виконувати роботу на умовах сумісництва.
Разом з тим законодавством про працю не встановлено обов’язку працівника щодо повідомлення
роботодавця, де він працює за сумісництвом, про звільнення з основного місця роботи.
Законодавством про працю також не передбачено відповідальності роботодавця за неповідом
лення його сумісником про звільнення з основного місця роботи.
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У разі повідомлення роботодавця працівником-сумісником про звільнення з основного місця
роботи, роботодавцю слід видати відповідні накази (розпорядження), які засвідчать наявність у
працівника основного місця роботи.
Звертаємо увагу на те, що листи Мінсоцполітики не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту  				    О. Туліна
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо відповідальності за неподання до ДФС повідомлення
про прийняття на роботу
Управління Держпраці у Черкаській області надало відповідь на запитання приватного підприємця щодо розміру штрафу за неподання до ДФС повідомлення про прийняття на роботу.
Оскільки подання повідомлення до органів ДФС про прийняття працівника на роботу — одна з
умов оформлення на роботу, то передбачена відповідальність за неподання повідомлення до ДФС
та її територіальних органів така, як за порушення законодавства про працю.
Наприклад: є наказ про прийняття працівника на роботу, працівник поінформований про права, обов’язки, умови праці, він ознайомлений із правилами внутрішнього трудового розпорядку,
йому нараховується, виплачується заробітна плата, сплачуються внески, тобто роботодавець не
забезпечив лише повідомлення територіального органу ДФС про прийняття працівника на роботу.
У такому випадку вноситься припис. У разі невиконання вимог припису керівник несе адміністративну відповідальність: складається протокол про адмінправопорушення згідно із частиною першою
або другою статті 41 КУпАП, який направляється на розгляд до суду, та протокол за статтею 1886
КУпАП, який розглядається безпосередньо інспектором. Судом зазвичай виноситься рішення про
штраф у розмірі 510–1700 грн, інспектором — 850–1360 грн.
У разі невиконання вимог припису за неподання повідомлення до ДФС застосовуються санкції
як за інші порушення законодавства про працю (абзац 8 частини другої ст. 265 КЗпП). Так, суб’єкта
господарювання можуть притягти до відповідальності у вигляді фінансових санкцій (штрафу) у
розмірі однієї мінімальноїзарплати — 3200 грн (із 1 січня 2017 р.).
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо ведення обліку робочого часу працівника,
який призваний на військові навчальні збори
Якщо кандидат для призову на навчальні збори є військовозобов’язаним та затверджений і
внесений до списку військовозобов’язаних, призваних для проходження навчальних зборів, то на
першому етапі документального оформлення надається наказ про увільнення співробітника від
роботи на час проходження навчальних військових зборів на підставі повістки районного (міського)
військового комісаріату.
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Підтвердженням відсутності військовозобов’язаного та участі його в зборах є військовий квиток,
в якому зазначається тривалість зборів, та засвідчується печаткою військової частини, який він
повинен подати в кадрову службу підприємства.
У кадрових документах, а саме табелі обліку робочого часу така відсутність співробітника на
роботі відмічається як ІН (код 22), тобто «інший» невідпрацьований час, передбачений законодавством (військові збори).
При цьому слід відмітити, що форма Табеля (типова форма № П-5), яка затверджена наказом
Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489 носить рекомендаційний характер і складається з мінімальної
кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень.
У разі потреби можна застосовувати й іншу форму Табеля, але при цьому обов’язковим є наявність первинного обліку показників щодо використання робочого часу, явок та неявок працівників,
які визначено формами державних статистичних спостережень з праці (лист Державної служби
статистики від 12 січня 2012 р. № 9/4-10/9).
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо ведення обліку та нарахування заробітної плати робітнику,
який призваний на військові навчальні збори
Відповідно до абзацу другого статті 119 Кодексу законів про працю України працівникам, які,
зокрема, залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII, надаються гарантії та пільги згідно
із цим Законом.
Частиною 11 статті 29 Закону № 2232 передбачено, що за призваними на збори військово
зобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби
у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце
роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації
незалежно від підпорядкування і форм власності.
Виплата середньої заробітної плати військовозобов’язаним за весь період зборів та резервістам
за час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету України в порядку, встановленому КМУ (частина 13 ст. 29 Закону № 2232).
Постановою КМУ «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військово
зобов’язаних та резервістів» від 23 листопада 2006 р. № 1644 (далі — Постанова № 1644) установлено, що виплата середнього заробітку військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори,
проводиться підприємствами, установами та організаціями, в яких працюють призвані на збори
громадяни, з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міністерства оборони та інших центральних органів виконавчої влади,
які здійснюють керівництво військовими формуваннями (частина перша п. 2 Постанови № 1644).
Наказом Міноборони від 12 березня 2007 р. № 80 затверджено Інструкцію про умови виплати
грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати
резервістам.
Згідно із абзацами 1, 2 пункту 7 цієї Інструкції за військовозобов’язаними, призваними на збори,
зберігається на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце
роботи, займана посада та середній заробіток як на основній, так і на сумісних роботах.
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Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника або вповноваженого
ним органу незалежно від підпорядкування і форм власності з дня отримання повістки про призов і
до повернення, крім випадків ліквідації установи, підприємства, організації тощо, де вони працювали.
Особам, призваним на збори, виплачується заробітна плата за відпрацьований час до дня припинення
роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня заробітна плата за перші півмісяця зборів. За
решту часу перебування на зборах виплата заробітної плати провадиться у звичайні строки, установлені
на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов’язаний (п. 8 Інструкції).
Відповідно до пунктів 11–13 Інструкції виплата середнього заробітку військовозобов’язаним,
призваним на збори, провадиться підприємствами, установами та організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, з подальшим відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами.
Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної
плати військовозобов’язаним, призваним на збори, подають до районного військового комісаріату,
у якому перебувають на обліку військовозобов’язані, рахунки, котрі акцептуються і передаються до
обласного військового комісаріату для оплати. Відшкодуванню підлягають всі витрати, пов’язані
з виплатою середнього заробітку (у тому числі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування).
Середній заробіток військовозобов’язаних, призваних на збори, розраховується підприємствами,
установами та організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, відповідно до чинних
нормативно-правових актів.
Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено постановою КМУ від 8 лютого
1995 р. № 100.
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Зміни щодо
застосування праці іноземців
З 27 вересня цього року набув чинності Закон № 2058. Одразу постає запитання: як він стосується трудового законодавства? Проте зауважимо, що цим
нормативно-правовим актом внесено суттєві зміни до Закону № 5067, а саме
щодо застосування праці іноземців. Згадані зміни певною мірою мали б вирішити питання, які виникали в українських роботодавців стосовно використання праці цієї категорії працівників. Так це чи ні, з’ясуємо далі в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів
для залучення іноземних інвестицій» від 23 травня 2017 р. № 2058-VIII (далі — Закон № 2058);
 Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067);
 постанова КМУ «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства» від 27 травня 2013 р. № 437 (далі — Постанова № 437).

Основні зміни
Закон № 2058 по-новому визначає особливі
категорії іноземців, які претендують на праце
влаштування в Україні. До них належать:
 іноземні високооплачувані професіонали;
 засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної
в Україні;
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 випускники університетів, що входять до
першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного КМУ;
 іноземні працівники творчих професій;
 іноземні ІТ-професіонали.
З набуттям чинності змін дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
(далі — іноземці) видаватиметься на різні
строки залежно від категорії працівника:
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 не більш як на три роки — для особливих
категорій іноземців;
 на строк дії контракту, укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання,
але не більш як на три роки — для відряджених
іноземних працівників та внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 не більш як на один рік — для всіх інших
іноземних найманих працівників.
Роботодавець може зазначити у заяві про
видачу дозволу менший строк, ніж встановлено
Законом.
Праця іноземців може застосовуватися на
різних посадах в одного або декількох (двох і
більше) роботодавців за умови отримання дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді. Раніше відповідні
зміни було внесено до Постанови № 437, хоча не
конкретизувалося, що для посади за сумісництвом
була необхідна вищевказана умова.
У той же час праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без
дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк
дії трудового договору на цій посаді не перевищує
строку дії дозволу за основним місцем роботи. До
цієї категорії осіб належать іноземні високооплачувані професіонали — іноземці або особи без
громадянства, заробітна плата яких становить не
менше 50 мінімальних заробітних плат.
Відтепер іноземному працівнику дозволяється суміщати посади, визначені дозволом,
з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше
60 календарних днів протягом календарного
року. Тут законодавець поєднав різні поняття,
адже суміщення передбачає вакантну посаду,
а виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника — ні. Тому, на думку автора, в таких
випадках слід звертатися за роз’ясненням до
компетентних органів.
Роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
за умови виплати заробітної плати в розмірі не
менше:
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Інформативно!
Закон № 2058 зобов’язує КМУ протягом
трьох місяців з дня його опублікування: ухвалити нормативно-правові акти, визначені цим
Законом (наразі є лише проект постанови
КМУ щодо встановлення нових форм заяв,
які передбачені Законом № 2058); привести
свої нормативно-правові акти у відповідність
із цим Законом. Закон № 2058 було опубліковано 27 червня 2017 р. у газеті «Голос
України», тобто приведення у відповідність
має відбутися до 27 вересня 2017 р. — до
моменту набуття ним чинності.

 п’яти мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських
об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах;
 десяти мінімальних заробітних плат — для
всіх інших категорій найманих працівників.
При цьому вимоги до мінімальної заробітної
плати не застосовуються в разі отримання дозволу
на застосування праці особливих категорій іноземців.
Закон № 2058 не містить норм щодо видачі
дозволу тільки за умови, якщо в Україні (регіоні)
відсутні кваліфіковані працівники, спроможні
виконувати відповідний вид роботи, або є достатнє
обґрунтування доцільності застосування праці іноземців, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України.
Заява про продовження дії дозволу подається
роботодавцем, як і раніше, не пізніше як за 20
календарних днів до закінчення строку його дії
(в Постанові № 437 вказувався мінімальний строк
не раніше ніж за 40 календарних днів до закінчення
строку дії дозволу. Такого строку Закон № 2058
не встановлює).
Також Законом № 2058 передбачено, що
орган у сфері зайнятості протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю копію рішен-
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ня поштою з повідомленням про вручення та
електронною поштою із зазначенням платіжних
реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про видачу або продовження дії
дозволу), а також розміщує на офіційному вебсайті територіального органу державної служби
зайнятості інформацію про прийняте рішення та
платіжні реквізити для внесення плати.

Перелік документів
Законом № 2058 зменшено кількість документів,
які подаються для отримання дозволу. Зокрема,
замість двох фотокарток тепер подається одна.
Також не подаються:
 документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на
хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік
яких визначено Міністерством охорони здоров’я
України;
 довідка про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця, не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання
допуску до державної таємниці (така інформація
вказуватиметься в оновленій формі заяви);
 довідка Міністерства внутрішніх справ про
те, що іноземець не відбуває покарання за скоєння
злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження;
 довідка уповноваженого органу країни
походження (перебування) про те, що іноземець,
який на момент оформлення дозволу перебуває
за межами України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється
кримінальне провадження;
 довідка про освіту (крім випускників університетів, що входять до першої сотні у світових
рейтингах університетів);
 довіреність, що посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця із вчинення дій
щодо оформлення дозволу. У той же час у підставах для зупинення розгляду заяви про видачу
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або продовження дії дозволу міститься норма про
подання документів від імені роботодавця особою,
яка не має на це повноважень.

Оплата за отримання дозволу
Зауважимо, що Законом № 2058 встановлено
іншу оплату за отримання дозволу ніж було передбачено Постановою № 437 (раніше вона становила чотири мінімальні заробітні плати). Відтепер
оплата за отримання дозволів, що видаються або
продовжуються на строк:
 від одного до трьох років — становить шість
прожиткових мінімумів для працездатних осіб,
встановлених законом на 1 січня календарного
року, в якому роботодавцем подані документи;
 від шести місяців до одного року включно —
чотири прожиткові мінімуми для працездатних
осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
 на строк до шести місяців — два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, встановлених
законом на 1 січня календарного року, в якому
роботодавцем подані документи.

Внесення змін до дозволу
Законом № 2058 передбачено, що роботодавець
зобов’язаний звернутися до органу у сфері зайнятості населення про внесення змін до дозволу в
разі виникнення однієї з таких обставин:
зміни найменування юридичної особи —
роботодавця, реорганізації або виділу юридичної
особи — роботодавця, зміни імені та/або прізвища,
та/або по батькові фізичної особи — підприємця,
який є роботодавцем;
 оформлення нового паспортного документа
іноземця, у т. ч. у разі зміни імені та/або прізвища,
та/або по батькові іноземця;
 зміни назви посади іноземця, переведення
на іншу посаду в одного роботодавця в межах
строку, на який видано дозвіл.
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Зміни в законодавстві

Роботодавець зобов’язаний звернутися до
органу у сфері зайнятості із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після
виникнення відповідних обставин.
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ленням про вручення та електронною поштою не
пізніше наступного робочого дня після прийняття
рішення органом у сфері зайнятості.

Зупинення розгляду заяви про видачу або продовження дії дозволу

Відмова у видачі, продовженні дії
дозволу на застосування праці іноземців

Щодо випадків, які є підставами для зупинення
розгляду заяви про видачу або продовження дії
дозволу, то Законом № 2058 передбачено такі:
 подання документів від імені роботодавця
особою, яка не має на це повноважень;
 подання разом із заявою документів або
відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
 невідповідність заяви та/або документів,
поданих разом із заявою, вимогам, установленим
цим Законом, складення заяви не за встановленою
формою;
 наявність недостовірних даних у заяві або
документах, поданих разом із заявою;
 невідповідність умов трудового договору
(контракту), укладеного з іноземцем або особою
без громадянства, або умов додаткової угоди про
внесення змін до трудового договору (контракту)
законодавству України про працю.
Зупинення розгляду заяви з інших підстав не
допускається.
Закон № 2058 дає визначення поняттю «технічні помилки, які не є підставою для зупинення
розгляду заяви». Ними вважаються орфографічні,
синтаксичні, граматичні помилки, друкарські та
інші очевидні помилки, що не спотворюють змісту
заяви, документа.
Роботодавець має подати документи для усунення підстав для зупинення розгляду заяви у
строки, що становлять сім робочих днів з дати
прийняття рішення про зупинення розгляду заяви
про видачу і три робочих дні — заяви про продов
ження дії дозволу або про внесення змін до нього.
Копія рішення про зупинення розгляду заяви
надсилається роботодавцеві поштою з повідом

Підставами для відмови у видачі, продовженні дії
дозволу та у внесенні змін до дозволу є:
 неусунення підстав для зупинення розгляду
заяви протягом встановленого строку або визнан
ня органом у сфері зайнятості мотивувального
листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;
 подання заяви та документів для продов
ження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону
№ 2058;
 відсутність у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації, або наявність відомостей
про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця,
який є роботодавцем.
Цей перелік є вичерпним. Рішення про відмову
у видачі, продовженні дії дозволу та у внесенні змін
до дозволу має містити перелік та опис підстав
(обґрунтування) для відмови. Відмова у видачі,
продовженні дії або у внесенні змін до дозволу
з підстав, не передбачених статтею 429 Закону
№ 2058, не допускається.
У разі відмови у видачі, продовженні дії або
у внесенні змін до дозволу подані документи
повертаються (видаються особисто, надсилаються
поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від
роботодавця заяви про їх повернення. Після усунення підстав для відмови у видачі, продовженні
дії або у внесенні змін до дозволу роботодавець
може повторно подати документи. 
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Угода про асоціацію
з ЄС: аналіз питань, пов’язаних
з управлінням персоналом

У

попередньому номері ми розглянули
питання пошуку та наймання працівників з країн ЄС, які набувають все більшої
актуальності і для України, у т. ч. у зв’язку
з набранням чинності Угодою про асоціацію між
Україною та ЄС (далі — Угода). За своїм змістом
цей документ є достатньо великим і складним,
у ньому детально розглядаються різноманітні
питання політичної та економічної співпраці між
Україною та ЄС, які безпосередньо не стосуються
повсякденної роботи фахівців кадрової служби
та інших працівників з управління персоналом
в Україні. Але Угода містить і питання, які так
чи інакше можуть стосуватися роботи згаданих
фахівців, особливо тих, які працюють на підприємствах, що здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність.

Регулювання питань праці
Передусім фахівцям служби персоналу варто звернути увагу на пункт 1 статті 17 Угоди,
яким передбачено, що українські працівники,
які законно працевлаштовані на території держав-членів ЄС, не можуть підлягати будь-якій
дискримінації внаслідок їх українського грома-
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дянства стосовно умов праці, винагороди або
звільнення порівняно з громадянами відповідної країни ЄС. Про аналогічні умови йдеться і в
пункті 2 статті 17 Угоди щодо громадян країн
ЄС, працевлаштованих на підприємствах, в установах та організаціях (далі — підприємства)
України.
Наприклад, не можна зобов’язати лікаря з
країни ЄС у закладі охорони здоров’я в Україні
працювати більше 33 годин на тиждень, якщо
такий лікар працює протягом усього робочого
часу на медичних генераторах ультракороткохвильової частоти потужністю понад 200 ват,
адже така норма робочого часу встановлена
для відповідних категорій українських медичних працівників згідно з наказом Міністерства
охорони здоров’я «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ
охорони здоров’я» від 25 травня 2006 р. № 319.
Пунктом 2 статті 18 Угоди визначена можливість доступу до професійного навчання українських громадян у країнах ЄС. У цьому випадку
вже не йдеться про однакові з громадянами ЄС
можливості доступу до такого навчання, але в
майбутньому передбачається можливість поліпшення згаданих умов з урахуванням ситуації
на ринку праці в країнах ЄС.

Кадровик України
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Наприклад, якщо в Україні виникнуть проб
леми з професійним навчанням (підвищенням
кваліфікації) за окремими найбільш сучасними
професіями або спеціальностями, але таке навчання може бути запропоноване в певній країні
ЄС, службі персоналу буде доречно розглянути
можливість та доцільність такого навчання за
кордоном і, якщо це можливо, направити свого
працівника на таке навчання. Звичайно, сприятиме
закордонним службовим відрядження і запровадження з 11 червня цього року безвізового
режиму України з країнами ЄС, про що йдеться
в пункті 3 статті 19 Угоди.

Сфера дії Угоди
Під час вирішення питань щодо взаємовідносин з
партнерами з ЄС фахівцям кадрової служби слід
враховувати й питання класифікації підприємств
в Україні згідно з Угодою, адже від цього може
залежати й можливість отримання конкретним
підприємством певних пільг згідно з Угодою.
Наприклад, на території України існують підприємства різних організаційних форм, які, як правило, відповідно до вітчизняного законодавства
мають статус юридичної особи та здійснюють
підприємницьку (комерційну) діяльність, у т. ч.
«торгівлю послугами та електронну торгівлю»
(за термінологією Угоди).
Разом з цим згідно з пунктом 5 статті 86 Угоди
не всі з них можуть вважатися юридичною особою України відповідно до цього документа, що,
у свою чергу, може означати й нерозповсюдження
на них окремих його положень. Зокрема, згідно з
пунктом 5 статті 86 Угоди юридичними особами
України визнаються юридичні особи, засновані
за законодавством України, які мають юридичну
адресу, центральну адміністрацію або основ
не місце господарської діяльності на території
України. Якщо ж основна господарська діяльність
вітчизняного підприємства здійснюється за межа
ми нашої країни, воно може не підпасти під дію
Угоди, якщо тільки його операційна діяльність не
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має реального та постійного зв’язку з економікою
України.
Разом з тим зазначене обмеження щодо діяльності підприємства (питання визнання його
юридичною особою України) згідно з пунктом 6
статті 86 Угоди не розповсюджується на судноплавні компанії, які засновані за межами України,
але контролюються громадянами нашої країни і
їх судна зареєстровані згідно із законодавством
та плавають під прапором України.
Наприклад, працівнику кадрової служби судноплавної компанії в Україні під час оформлення
документації моряків, які наймаються на судна
компаній, що зареєстровані в нашій країні та
плавають під її прапором, необхідно враховувати
відповідні положення Угоди. У той же час в роботі
такого фахівця з іншої судноплавної компанії в
Україні, яка використовує судна, зареєстровані
в інших країнах, ніж Україна чи країни ЄС, положення Угоди можуть і не мати значення.
Що стосується поняття «юридична особа» загалом, то відповідно до пункту 4 статті 86 Угоди
воно означає будь-яку юридичну особу, яку належним чином засновано або створено згідно з
відповідним законодавством з метою отримання
прибутку або з іншою метою та яка перебуває у
приватній чи державній власності, зокрема будьяку корпорацію, траст, підприємство, спільне підприємство, індивідуальне приватне підприємство
або асоціацію.
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Якщо ж фахівці кадрової служби працюють
у дочірніх підприємствах або філіях юридичної
особи, то для визначення (уточнення) статусу
їх підприємств згідно з Угодою (від чого може
залежати й поширення на них певних положень
цього документа) їм слід керуватися пунктами 7
та 8 статті 86 Угоди, згідно з якими:
 дочірнє підприємство — це юридична
особа, діяльність якої належним чином конт
ролюється іншою юридичною особою України
або країни ЄС, а саме якщо остання має право
призначати більшість директорів (керівників) дочірнього підприємства або іншим чином законно
спрямовувати його діяльність;
 філія юридичної особи — це місце ведення
господарської діяльності без правосуб’єктності,
яке:
має ознаки постійної організації, тобто є
продовженням материнської компанії;
має управлінську структуру;
пристосоване для економічного співробітництва з третіми сторонами в такий спосіб, що
навіть у разі розташування головного офісу
за кордоном, третім сторонам необов’язково
мати справу саме з материнською компанією,
і вони мають можливість проводити економічні операції на місці здійснення діяльності,
яке за своєю природою є продовженням материнської компанії.
Крім того, інші статті Угоди містять додаткові
обмеження щодо сфери її дії в деяких випадках. Так, згідно зі статтею 87 цього документа
окремі його положення щодо здійснення підприємницької діяльності на території сторін
Угоди, у т. ч. України, не розповсюджуються на
такі види економічної діяльності (які можуть
регулюватися іншими міжнародними нормативними актами), як:
 видобуток, виробництво та переробка
ядерних матеріалів;
 виробництво або торгівля зброєю, боєприпасами та військовими матеріалами;
 аудіовізуальні послуги;
 національний морський каботаж;
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 регулярні або нерегулярні внутрішні та
міжнародні повітряні перевезення та перевезення, що безпосередньо пов’язані з реалізацією
комерційних прав на перевезення, за винятком:
ремонту та сервісного обслуговування літака, під час яких літак не здійснює перевезення;
продажу та маркетингу послуг із повітряних перевезень;
комп’ютерної системи бронювання;
послуг з наземного обслуговування;
послуг з експлуатації аеропортів.

Класифікація персоналу
Вирішення різноманітних питань з управління
персоналом може залежати й від того, до якої з
категорій працівників згідно з Угодою належать
окремі працівники підприємства. При цьому в
Угоді персонал класифікується за іншими принципами, ніж це передбачено Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК
003:2010 (далі — КП) або іншими вітчизняними
нормативно-правовими актами.
Зокрема, пункт 17 статті 86 Угоди містить
поняття «основний персонал» — це фізичні особи, найняті юридичною особою України або
країни ЄС (крім неприбуткових організацій), які
відповідальні за створення, належний контроль,
управління та функціонування підприємства.
У свою чергу основний персонал поділяється на:
 бізнес-відвідувачів — це фізичні особи,
що працюють на керівних посадах та несуть відповідальність за заснування підприємства. Вони
безпосередньо не взаємодіють із громадськістю
та не отримують винагороди за свою працю з
джерела, розташованого в межах приймаючої
Сторони (України або країни ЄС). Наприклад, це
може бути генеральний директор українського
підприємства, який виїхав у службове відрядження до країни ЄС для вирішення питань діяльності
спільного підприємства в цій країні та отримує
тільки від свого підприємства заробітну плату та
добові на відрядження;
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 персонал, переведений у межах корпорації — це фізичні особи, які найняті юридичною особою однієї Сторони (України або країни
ЄС) або які є партнерами в ній (крім власників
контрольного пакету акцій) протягом принаймні одного року та які тимчасово переведені
до підприємства на території іншої Сторони.
Такі особи мають належати до однієї з таких
категорій:
 керівники — фізичні особи, які працюють
на керівних посадах у межах юридичної особи
та які, головним чином, управляють діяльністю
підприємства, перебуваючи під загальним наглядом або в безпосередньому підпорядкуванні раді
директорів чи акціонерів суб’єкта господарської
діяльності або аналогічному органу, в т. ч.:
здійснюють управління підприємством
або департаментом чи підрозділом у його
межах;
здійснюють нагляд та контроль за діяльністю інших професійних співробітників та
співробітників, які виконують функції нагляду
або управління;
мають повноваження особисто наймати на
роботу та звільняти або надавати рекомендації
щодо наймання чи звільнення або виконувати
іншу кадрову діяльність;
 спеціалісти — особи, які працюють у ме
жах юридичної особи та володіють спеціальними знаннями, визначальними для виробництва,
науково-дослідного обладнання, методів виробництва, а також управління підприємством.
Під час оцінки таких знань враховуватимуться
не тільки специфічні знання щодо підприємства,
а й те, чи має ця особа високий рівень кваліфікації
стосовно виду роботи або професії, що потребує
спеціальних технічних знань, зокрема членство в
акредитованій професійній спілці.
Також Угода містить і деякі інші категорії
персоналу підприємства або пов’язаних з його
діяльністю інших фізичних осіб, які підпадають
під чинність певних положень Угоди, що за необхідності має бути враховано фахівцями кадрової
служби, якщо вони залучаються до оформлення
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Під час вирішення питань щодо взаємовідносин з партнерами з ЄС фахівцям кадрової служби слід враховувати й питання класифікації підприємств в Україні згідно з Угодою
відповідної документації та/або здійснення певних
кадрових процедур:
 випускники-стажери — фізичні особи
Сторони Угоди, найняті на роботу юридичною
особою цієї Сторони строком принаймні на
один рік, які мають вищу освіту та тимчасово переведені на підприємство на території
іншої Сторони з метою кар’єрного зростання
або проходження підготовки у сфері бізнестехнологій та методів. При цьому від приймаючої сторони можуть вимагати надати для
попереднього погодження програму тренінгу
на термін поїздки, яка продемонструє, що ме
тою поїздки є тренінг. Також компетентний
орган влади може вимагати, щоб тренінг був
пов’язаний з отриманим раніше дипломом
вищого навчального закладу;
 продавці бізнес-послуг — фізичні особи,
які є представниками постачальника послуг однієї
Сторони та які мають бажання в’їхати й тимчасово
перебувати на території іншої Сторони з метою
ведення переговорів щодо умов продажу послуг
або укладення угод з метою продажу послуг
цьому постачальнику послуг. Вони не залучені
до прямих продажів населенню та не отримують
заробітної плати з джерела, розташованого на
території приймаючої Сторони;
 постачальники договірних послуг — фізичні особи, найняті на роботу юридичною особою
однієї Сторони, підприємницька діяльність якої
не оформлена на території іншої Сторони та яка
уклала договір згідно із законодавством країни, де
цей договір виконуватиметься, про надання послуг кінцевому споживачу на території останньої
Сторони, для виконання умов якого необхідна
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їх присутність на тимчасовій основі на території
цієї Сторони;
 незалежні фахівці — фізичні особи, залучені до надання певної послуги та оформлені як
самозайняті особи на території однієї Сторони,
підприємницька діяльність яких не заснована на
території іншої Сторони та які уклали договір
згідно із законодавством країни, де цей договір
виконуватиметься, про надання послуг кінцевому
споживачеві на території останньої Сторони, для
чого необхідна присутність на тимчасовій основі
на території цієї Сторони для виконання умов
договору про надання послуг.

Регулювання умов в’їзду та праці для
окремих категорій працівників
Згідно з Угодою залежно від категорії, до якої
належить працівник, визначаються умови його
в’їзду, праці або іншої професійної діяльності
в Україні або ЄС. Зокрема, згідно з частиною
четвертою глави 6 Угоди для різних категорій
персоналу (інших осіб) передбачені такі умови:
 основний персонал. Згідно зі статтею 98
Угоди працівники, які належать до основного
персоналу та працюють виключно на юридичних
осіб, дочірні підприємства, філії та представництва,
а також які є громадянами України або країн
ЄС можуть бути прийняті юридичною особою
України або країни ЄС на роботу відповідно до законодавства країни постійного місцезнаходження
юридичної особи. Строк дії дозволу на роботу та
проживання для них не повинен перевищувати
період наймання. Їм дозволяється в’їзд і тимчасове
перебування в країні Сторони на період до трьох
років. Але для працівників, які належать до бізнесвідвідувачів, в’їзд і тимчасове перебування не повинно перевищувати 90 днів протягом 12 місяців;
 випускники-стажери. Відповідно до статті 99 Угоди юридичні особи України або ЄС мають
право приймати на роботу в одне зі своїх дочірніх
підприємств, філій та представництв, заснованих
відповідно на території України або ЄС згідно
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з чинним законодавством країни постійного
місцезнаходження, випускників-стажерів, які є
громадянами України та держав-членів ЄС відповідно, за умови, що вони працюють виключно
на юридичних осіб, дочірні підприємства, філії та
представництва. Тимчасовий в’їзд та перебування
випускників-стажерів не повинні перевищувати
одного року;
 продавці бізнес-послуг. Згідно зі статтею 100 Угоди дозволяється в’їзд і перебування
в країнах Сторін Угоди на період до 90 днів протягом 12 місяців;
 постачальники договірних послуг. Статтею 101 Угоди передбачено, що кожна Сторона
дозволяє надання ними на своїй території договірних послуг у таких секторах:
юридичні послуги;
бухгалтерський облік та бухгалтерські
послуги;
консультаційні послуги щодо оподаткування;
інженерні послуги, послуги з комплексного
проектування;
комп’ютерні послуги та пов’язані з ними
послуги;
послуги з наукових досліджень та розвитку;
реклама;
послуги з управлінського консультування;
послуги, пов’язані з управлінським консультуванням;
послуги з технічних випробувань та аналізу;
пов’язані наукові послуги та послуги з технічного консультування;
технічне обслуговування та ремонт обладнання в рамках договору щодо післяпродажного або післяорендного обслуговування;
послуги з перекладу;
роботи з дослідження місцевості;
екологічні послуги;
послуги туристичних агентств та туропе
раторів;
розважальні послуги.
Згадані постачальники договірних послуг мають відповідати таким вимогам (деякі додаткові
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вимоги можуть також бути встановлені в додатках
до Угоди):
 залучатися до надання послуг на тимчасовій
основі як працівники юридичної особи, яка підписала договір про надання послуг на термін, що
не перевищує 12 місяців;
 пропонувати такі послуги як працівники
юридичної особи, які надавали ці послуги щонайменше за рік до моменту подання заявки на в’їзд
до іншої Сторони. Крім того, фізичні особи на
момент подачі заявки на в’їзд до іншої Сторони
повинні мати професійний досвід у сфері діяльності, яка є предметом договору, не менше трьох
років після досягнення повноліття;
 мати диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує знання належного рівня.
При цьому якщо ступінь або кваліфікацію не було
отримано на території Сторони, в якій надаються
послуги, Сторона може самостійно оцінити, чи є
диплом еквівалентним диплому про вищу освіту,
який вимагається на її території;
 мати професійну кваліфікацію, якщо це вимагається для здійснення діяльності відповідно до
законодавства Сторони, в якій надаються послуги;
 не отримувати винагороди за надання послуг на території іншої Сторони, за винятком винагороди, що виплачується юридичною особою,
яка є роботодавцем фізичної особи;
 їх в’їзд та тимчасове перебування на території Сторони загалом становить не більше шести
місяців або, у випадку Люксембурга, 25 тижнів у
будь-який 12-місячний період або протягом дії
договору, залежно від того, який із цих періодів
коротший;
 отриманий доступ для надання послуг
стосується лише діяльності з надання послуг, яка
є предметом договору. При цьому цей доступ не
надає права користуватися професійним званням
Сторони, в якій ці послуги надаються;
 кількість осіб, які надають послуги за договором, не повинна перевищувати кількості,
необхідної для виконання договору, відповідно
до законодавства Сторони, в якій ці послуги
надаються;
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 можуть встановлюватися інші вибіркові
обмеження щодо надання послуг, у т. ч. стосовно
кількості фізичних осіб, у формі перевірок економічних потреб для отримання відповідних послуг
згідно з Угодою;
 незалежні фахівці. Статтею 102 Угоди передбачено, що кожна Сторона дозволяє надання
ними на своїй території відповідних послуг у
таких секторах:
юридичні послуги;
послуги в галузі архітектури, містобудування та парково-ландшафтної архітек
тури;
інженерні послуги, послуги з комплексного
проектування;
комп’ютерні послуги та пов’язані з ними
послуги;
послуги з управлінського консультування
та послуги, пов’язані з управлінським консультуванням;
послуги з перекладу.
Ці фахівці мають відповідати таким вимогам
(деякі додаткові вимоги можуть також встановлюватися в додатках до Угоди):
 задіяні в наданні послуг на тимчасовій
основі як самозайняті особи, зареєстровані на
території іншої Сторони, та повинні мати договір
про надання послуг на період, що не перевищує
12 місяців;
 мають на час подачі заявки на в’їзд на територію іншої Сторони принаймні шість років
професійного досвіду у сфері діяльності, яка є
предметом договору;
 мають диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджують знання належного
рівня. При цьому якщо ступінь або кваліфікацію
не було отримано на території Сторони, в якій
надаються послуги, Сторона може самостійно
оцінити, чи є диплом еквівалентним диплому
про вищу освіту, який вимагається на її території;
 мають професійну кваліфікацію, якщо це
вимагається для здійснення діяльності відповідно до законодавства Сторони, в якій надаються
послуги;
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 їх тимчасовий в’їзд та перебування на території Сторони триває не більше шести місяців
або, у випадку Люксембургу, 25 тижнів у будьякий 12-місячний період або протягом строку дії
договору, залежно від того, який із цих періодів
коротший;
 отриманий доступ стосується лише діяльності з надання послуг, яка є предметом договору,
і не надає права використовувати професійне
звання Сторони, в якій ці послуги надаються;
 також можуть встановлюватися інші вибіркові обмеження щодо надання послуг, у т. ч.
стосовно кількості фізичних осіб, у формі перевірок економічних потреб для отримання відповідних послуг згідно з Угодою.
Зауважимо, що у примітці 1 до частини четвертої глави 6 Угоди зазначено, що всі інші (не
згадані вище) вимоги законодавства Сторін щодо
в’їзду, перебування, роботи та соціального забезпечення, у т. ч. щодо періоду перебування,
мінімальної заробітної плати, колективних договорів про зарплату, також продовжують застосовуватися до відповідних категорій персоналу.
Але якщо наслідки від пересування певних осіб
на території іншої країни якось впливають на
результат вирішення трудових або управлінських
спорів та переговорів, то відповідні зобов’язання
згідно з Угодою не застосовуються.
Наприклад, якщо на українському підприємстві
виникне колективний трудовий спір, який призведе до страйку на підприємстві, а його власник
(керівник) вирішить відвідати якусь країну ЄС, щоб
там вирішити питання щодо можливого випуску в
цій країні певної продукції, яку не можна виробляти на страйкуючому українському підприємстві,
то до такої поїздки зазначеної особи до країни ЄС
не можна застосовувати положення Угоди.

Інші питання соціально-трудових
відносин
Містить Угода і посилання на соціально-трудові
стандарти. Зокрема:
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 у статті 289 Угоди йдеться про врахування
у своїй діяльності узгоджених на міжнародному
рівні політичних програм у сферах зайнятості та
соціальної політики, зокрема Програми гідної
праці Міжнародної організації праці та Міністерської декларації Економічної і Соціальної Ради
ООН щодо забезпечення повної зайнятості та
гідної праці 2006 р.;
 статтею 290 Угоди передбачено визнання
Сторонами взаємного права встановлювати та
регулювати власні рівні національної охорони
навколишнього середовища та праці, наближення
Україною свого законодавства та адміністративної
практики до законодавчих та інших норм, а також
досягнень ЄС тощо;
 у статті 291 Угоди визначено, що Сторони
забезпечують і реалізовують у своїх законах та
практиках основні міжнародно визнані трудові
стандарти, а саме:
свободу об’єднань та ефективне визнання
права на колективні переговори;
усунення всіх форм примусової чи обов’яз
кової праці;
фактичне викорінення дитячої праці;
усунення дискримінації стосовно зайнятості та професій.
У главі 21 більш конкретно йдеться про спів
працю у сфері зайнятості, соціальної політики
та рівних можливостей. Зокрема, у статті 420
передбачається досягнення таких цілей у сфері
праці та зайнятості:
 збільшення кількості та поліпшення якості
робочих місць з гідними умовами праці;
 сприяння розвитку соціальної та юридичної
справедливості в контексті реформування ринку
праці;
 сприяння створенню на ринку праці таких
умов, які б поєднували гнучкість та захищеність;
 сприяння впровадженню активних заходів на ринку праці та підвищення ефективності
служб зайнятості з метою задоволення потреб
на ринку праці;
 стимулювання розвитку ринків праці, що
сприяють залученню малозабезпечених осіб;

Кадровик України

міжнародний досвід управління персоналом

 зменшення обсягів неформальної економіки шляхом трансформації нелегальної зайнятості
тощо.
При цьому відповідно до статті 424 Угоди
Україна має забезпечувати поступове наближення
до права, стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей.
Також в Угоді приділяється увага й питанням
співпраці між Україною та ЄС у сфері статистики.
Зокрема, у статті 356, серед іншого, йдеться про
такі напрями подальшого розвитку національної
статистичної системи України, як:
 поступова гармонізація української статистичної системи з європейською статистичною
системою;
 налагодження механізмів надання даних ЄС,
застосовуючи відповідні міжнародні та європейські методології, зокрема класифікації.
У зв’язку із зазначеним слід відмітити, що згідно з пунктом 1.4 розділу 1 «Сфера застосування»
КП він спрямований на вирішення різних питань у
сфері статистики праці. Але при цьому КП все ще
грунтується на застарілій Міжнародній стандартній класифікації професій 1988 р. (International
Standard Classification of Occupations, ІSCO88), у той час як країни ЄС відповідно до Рекомендацій Єврокомісії від 29 жовтня 2009 р.
2009/824/ЄC (Commission Recommendation of
29 October 2009 on the use of the International
Standard Classification of Occupations (ISCO-08))
ще з 2011 р. перейшли на нову версію зазначеної
класифікації 2008 р. — ІSCO-08.
Тому в разі оформлення кадрової документації для поїздок до країн ЄС за необхідності
слід вказувати коди відповідних професійних
категорій не за КП та ІSCO-88, а відповідно до
ІSCO-08. Наприклад, якщо за погодженням з іноземним партнером в ЄС слід відрядити з України
працівників-програмістів певної спеціалізації як
«постачальників договірних послуг» у секторі
«Комп’ютерні послуги та пов’язані з ними послу-
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ги», то під час оформлення документів відповідних
працівників кадровику можливо потрібно буде
вказати їх точні коди професій згідно з ІSCO-08:
 2512 — для системних програмістів/розробників системного програмного забезпечення
(Software developers);
 2513 — для програмістів у середовищі
інтернет та мультимедіа (Web and multimedia
developers);
 2514 — для прикладних програмістів
(Applications programmers),
хоча у КП та ІSCO-88 усі вказані вище спеціалізації програмістів мають однаковий код —2132.
У зв’язку із зазначеним можна зробити вис
новок, що фахівцям кадрових служб підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну
діяльність, у т. ч. з країнами ЄС, слід приділяти належну увагу питанням професійної класифікації працівників, зокрема правильному
кодуванню їх професій і посад, а також бути
добре обізнаними з вимогами ISCO-08. Адже
якщо на підприємствах, які працюють лише на
внутрішньому ринку, плутанина з кодами професій і не призведе до негативних наслідків для
кадровика та підприємства, то в разі співпраці з
країнами ЄС помилка з кодом професії або посади може мати набагато серйозніші наслідки.
Це пов’язано з тим, що в країнах ЄС можливість
в’їзду працівників певних професій або зайняття
певною професійною діяльністю, отримання
відповідних ліцензій (сертифікатів, дозволів
тощо) часто залежить від точного визначення
назви професії та її коду. Але в різних країнах
назви аналогічних професій і посад можуть
відрізнятися, зокрема, через певні особливості
професійної термінології тощо, і тому саме код
відповідно до міжнародної класифікації дає змогу правильно ідентифікувати такі професії, що,
безумовно, позитивно вплине на наближення
нашої країни до стандартів та практики ЄС у
сфері зайнятості. 
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Олена Замкова,

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

Підготовка описів справ
в архіві підприємства

Пропонуємо опанувати вимоги до складення й оформлення описів справ,
сформованих із документів підприємства та переданих на зберігання до його
архіву. Зокрема, у межах цієї теми розглянемо порядок складення річних
розділів зведених описів справ підприємства, оформлення підсумкового
запису, засвідчувального напису та передмови до архівних описів справ,
а також правила нумерації зведених архівних описів

З

гідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях, затвердженими
наказом Міністерства юстиції України від 18
червня 2016 р. № 1000/5 (далі — Правила
№ 1000/5) опис справ — це архівний довідник,
призначений для обліку та розкриття змісту
одиниць зберігання, одиниць обліку, закріплення їх систематизації в межах архівного фонду.
Підготовка річних розділів зведених описів
справ постійного зберігання, тривалого (понад
10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу) покладається на архів підприємства. Якщо на підприємстві створюється за
рік до 20 справ, зведений опис дозволяється
складати за кілька років, але не більше ніж за
п’ять років. На специфічні для конкретного
підприємства справи (судові, слідчі, наукові
звіти тощо) складають окремі описи.
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Зведені описи справ складають на основі річних розділів описів справ структурних
підрозділів, у т. ч. відокремлених структурних
підрозділів без статусу юридичної особи, а на
безструктурних підприємствах — на основі
зведеної номенклатури справ за той самий рік.
На підприємствах, що не мають структурного
поділу, архівні описи складають за напрямами
діяльності підприємства.
Перш ніж включати заголовки справ до річного розділу зведеного опису необхідно звірити
заголовки справ з описами справ структурних
підрозділів (для безструктурних підприємств —
зі зведеною номенклатурою справ за відповідний рік), перевірити правильність формування
та оформлення кожної справи.
Заголовки справ, сформованих після затвердження річного розділу зведеного опису
справ підприємства, включають до річного
розділу під літерними номерами (наприклад,
3-а, 24-а, 24-б тощо) або вміщують у кінці
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Додаток 1
Форма річного розділу зведеного опису справ постійного зберігання
______________________________
(НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Фонд № _______________
_________________________
Опис № _______________
(посада керівника підприємства)
справ постійного зберігання
______ __________________
за _________ рік
(підпис) (ініціал(и), прізвище)
«____» _________ 20__ р.
М. П.
№
з/п

Індекс
справи

1

2

Заголовок справи
(тому, частини)

Крайні дати
Кількість аркушів
документів справи
у справі
(тому, частини)
(томі, частині)
4
5

Примітка

3
6
____________________________________________________________
(назва розділу*)

____________________________________________________________
(назва розділу)

У цей опис внесено ______________________________________ справ з № _____ по № _____,
(цифрами і словами)

у тому числі:
літерні номери _________________________________________________________________ ,
пропущені номери ______________________________________________________________
Посада укладача опису
«____» _________ 20__ р.
Керівник архівного підрозділу
(особа, відповідальна за архів)
«____» _________ 20__ р.
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК підприємства
_____________ № ______

Особистий підпис		

Розшифрування підпису

Особистий підпис

Розшифрування підпису

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК державного архіву
(ЕК архівного відділу райдержадміністрації,
міської ради)
_____________ № ______

* Найменування структурного підрозділу (для підприємств, у структурі яких немає структурних підрозділів, — напряму
діяльності).
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річного розділу опису за їх валовою нумерацією*. Вибір того чи того варіанту залежить від
кількості таких справ.
Річні розділи зведених описів справ нумерують у валовому порядку за вимогами, встановленими Правилами № 1000/5, до них складають підсумковий запис та засвідчувальний
напис, а також передмову згідно з вимогами
згаданих Правил. Річні розділи зведених описів
справ не підшивають і не оправляють; їх треба
зберігати в теках з клапанами або зав’язками.
До того ж слід зауважити, що річний зведений
опис справ складають не пізніше ніж через два
роки після завершення справ у діловодстві.

Складання річного розділу опису
справ постійного зберігання
Річний розділ зведеного опису справ постійного
зберігання складають за встановленою Правилами № 1000/5 формою (додаток 1). До нього
включають усі заголовки справ, що формувалися
в структурних підрозділах підприємства упродовж року, а також заголовки справ із документами, вилученими зі справ тимчасового зберігання, які мали позначку «ЕПК». Систематизація
заголовків справ в описі повинна відповідати
порядку, визначеному у зведеній номенклатурі
справ підприємства за цей самий рік.
Річний зведений опис справ постійного зберігання складають у чотирьох примірниках, які
після схвалення експертно-перевірною комісією
(далі — ЕПК) відповідного державного архіву або
експертною комісією (далі — ЕК) архівного відділу
міської ради (райдержадміністрації) затверджуються керівником підприємства. Один примірник
направляють державному архіву (архівному відділу міської ради), у зоні комплектування якого
перебуває підприємство, другий — зберігають
як недоторканний в архіві підприємства. Третій
та четвертий примірники розділу опису викорис* Валова нумерація — це безперервна порядкова нумерація.
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товують в архіві та службі діловодства для поточного пошуку справ, а в разі передавання справ на
постійне зберігання ці примірники передають до
державного архіву (архівного відділу міської ради).
Підприємства, що зберігають документи Національного архівного фонду (далі —НАФ) постійно в себе, складають річні розділи зведеного
опису справ постійного зберігання у двох примірниках. Схвалені ЕПК відповідного державного
архіву описи затверджує керівник підприємства.
Перший примірник опису зберігається в архіві
підприємства, а другий — у службі діловодства.
Заголовки справ, включених до річного розділу зведеного опису справ постійного зберігання, нумерують у валовому порядку до числа
9999. На підприємствах з річним документообігом до 600 документів доцільно закінчувати зведений опис з кількістю справ 999 (додаток 2).

Складання зведеного опису справ
тривалого (понад 10 років) зберігання
Річний розділ зведеного опису справ тривалого
(понад 10 років) зберігання складається за
формою, встановленою Правилами № 1000/5
(додаток 3). До опису включають заголовки
справ, що утворилися в діяльності структурних
підрозділів підприємства і мають відповідно до зведеної номенклатури справ строки
зберігання понад 10 років, а також зі строком
зберігання «До ліквідації підприємства» (окрім
документів з кадрових питань (особового складу) (додаток 4). Систематизація заголовків
справ у цьому описі має відповідати порядку,
визначеному у зведеній номенклатурі справ
підприємства за цей самий рік.
Описи справ тривалого (понад 10 років)
зберігання складають у двох примірниках та
схвалюють на засіданні ЕК підприємства. Описи
справ тривалого (понад 10 років) зберігання
підприємств, у діяльності яких не утворюються
документи НАФ, подають на схвалення ЕК органу вищого рівня (за наявності).
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Додаток 2
Зразок заповненого річного розділу зведеного опису справ постійного зберігання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ДП «Завод «Гігант»
Шульженко І. Ф. Шульженко
02 жовтня 2017 р.

Державне підприємство
«Завод «Гігант»
Фонд № 123
Опис № 1 (продовження)
справ постійного зберігання
за 2010 рік

№ з/п

Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Крайні дати документів
справи (тому, частини)

Кількість аркушів у
справі (томі, частині)

Примітка

(відбиток печатки підприємства із зазначенням
ідентифікаційного номера)

1

2

3

4

5

6

Відділ діловодства
981

01-05

982

01-03

983

01-04

984

01-04

985

02-01

986

02-02

987

03-08

988

03-12

989

04-03
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Протокол № 1 загальних зборів трудового
колективу
Протоколи №№ 1–12 засідань дирекції
ДП «Завод «Гігант»
Накази №№ 1–87 генерального директора з
основної діяльності підприємства, т. 1

22 лютого 2010 р.

25 січня — 27 грудня
2010 р.
11 січня — 31 травня
2010 р.
01 червня —
Те саме, №№ 88–162, т. 2
30 грудня 2010 р.
Планово-економічний відділ
Прогнози (перспективні плани) діяльності
підприємства
Концепція економічного та соціального
розвитку підприємства
Фінансовий відділ
Річний бухгалтерський звіт (баланс) за
2010 рік
Статистичні звіти про сплату податків
у бюджет, на соціальне та пенсійне
страхування за 2010 рік
Виробничий відділ
Затверджені норми витрат сировини та
допоміжних матеріалів на 2010 рік

19
234
249
218
178
67

213
64

37
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Закінчення додатка 2
990

04-04

991

04-07

992

04-08

993

05-03

994

05-07

995

05-10

996

06-09

998

07-03

999

07-05

Документи (розрахунки, довідки тощо) про
11 січня — 29 грудня
визначення економічної ефективності та
2010 р.
рентабельності ДП «Завод «Гігант»
Річні статистичні звіти про виробництво
промислової продукції (ф. № 1-П-НПП) за
2010 рік
Річні техніко-економічні показники роботи
ДП «Завод «Гігант»
Відділ організації праці та заробітної плати
Колективний договір на 2010 рік
Документи (копія наказу, протоколи, карти
умов праці, акти, висновки) з атестації
робочих місць за умовами праці
Річні статистичні звіти з організації праці
(ф. № 3-ПВ, ф. № 4-ПВ) та таблиці до них за
2010 рік
Відділ кадрів
Річні статистичні звіти про кількість
працівників, їх якісний склад та професійне
навчання, працевлаштування інвалідів
(ф. № 6-ПВ, ф. № КН, ф. № ДН, ф. № 10-ПІ)
за 2010 рік
Відділ охорони праці та техніки безпеки
Документи (довідки, доповідні записки,
20 січня — 28 грудня
відомості) про стан техніки безпеки та
2010 р.
промислової санітарії
Статистичні звіти з праці, про стан умов та
безпеки праці, травматизм на виробництві
(ф. № 1-ПВ, ф. № 1-УБ, ф. № 7-ТНВ) за
2010 рік

82
14
156
24
80
32

36

44

19

У цей опис внесено 18 (вісімнадцять) справ з № 981 по № 999, у тому числі пропущений № 997.
Архіваріус			
30 серпня 2017 р.

Лисачук 				

Завідувач архіву			
04 вересня 2017 р.

Петриненко			

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
ДП «Завод «Гігант»
11.09.2017 № 4
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А. Б. Лисачук
І. О. Петриненко

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕПК державного архіву
25.09.2017 № 6

Кадровик України

Архівна справа

Додаток 3
Форма річного розділу зведеного опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання
______________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________

(НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА)

Фонд № _______________
Опис № ________________
справ постійного зберігання
за _________ рік

№
з/п

Індекс
справи

1

2

(посада керівника підприємства)

______ __________________
(підпис) (ініціал(и), прізвище)

«____» _________ 20__ р.
М. П.

Заголовок справи
(тому, частини)

Крайні дати
Кількість аркушів
документів справи
у справі
(тому, частини)
(томі, частині)
4
5

Примітка

3
6
____________________________________________________________
(назва розділу*)

____________________________________________________________
(назва розділу)

У цей опис внесено _____________________________________ справ з № _____ по № _____,
(цифрами і словами)

у тому числі:
літерні номери ________________________________________________________________ ,
пропущені номери ______________________________________________________________
Посада укладача опису
«____» _________ 20__ р.
Керівник архівного підрозділу
(особа, відповідальна за архів)
«____» _________ 20__ р.
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК підприємства
_____________ № ______

Особистий підпис		

Розшифрування підпису

Особистий підпиc		

Розшифрування підпису
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
організації вищого рівня
_____________ № ______

* Найменування структурного підрозділу (для підприємств, у структурі яких немає структурних підрозділів, — напряму
діяльності).
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Додаток 4
Зразок заповненого річного розділу зведеного опису справ
тривалого (понад 10 років) зберігання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
Шульженко І. Ф. Шульженко
02 жовтня 2017 р.

ДП «Завод «Гігант»
Фонд № 123
Опис № 1-Т (продовження)
справ тривалого (понад 10 років)
зберігання
за 2010 рік

№
з/п

Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

1

2

3

24

25

Строк
Кількість
Крайні дати
зберігання аркушів у
документів
справи
справі
справи (тому,
(тому,
(томі,
частини)
частини)
частині)
4
5
6

Відділ охорони праці та техніки безпеки
Акти розслідування професійних 15 березня —
07-11 отруєнь і захворювань
29 листопада
45 р.
2010 р.
Документи (акти, висновки,
27 лютого —
протоколи, аварійні картки) про
02 грудня
07-12
45 р.
розслідування причин аварій та
2010 р.
нещасних випадків на виробництві

Примітка

(відбиток печатки підприємства із зазначенням
ідентифікаційного номера)

7

32

73

У цей опис включено 2 (дві) справи з № 24 по № 25.
Архіваріус				
30 серпня 2017 р.
Завідувач архіву			
04 вересня 2017 р.
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
ДП «Завод «Гігант»
11.09.2017 № 4
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Лисачук 			
Петриненко

		

А. Б. Лисачук
І. О. Петриненко
СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕПК державного архіву
25.09.2017 № 6

Кадровик України

Архівна справа

Увага!
У разі ліквідації підприємства, у діяльності якого не утворюються документи НАФ,
опис тривалого (понад 10 років) зберігання документів переробляють з метою
виокремлення документів, пов’язаних із
забезпеченням соціального захисту громадян, та після схвалення ЕК підприємства
та ЕК органу вищого рівня (за наявності)
обов’язково подають на погодження ЕПК
державного архіву або схвалення ЕК архівного відділу районної, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій чи міської ради.

Описи справ тривалого (понад 10 років)
зберігання подають на погодження ЕПК державного архіву або схвалення ЕК архівного
відділу районної, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій або міської ради за рішенням цих комісій.
Схвалені та погоджені описи справ затверджує
керівник підприємства. Перший примірник річного розділу опису зберігають в архіві підприємства
як недоторканний, а другий є робочим — його
використовують у практичній роботі.
Заголовки справ, включених до річного розділу зведеного опису справ тривалого (понад
10 років) зберігання, нумерують у валовому
порядку до числа 999. 
Закінчення в наступному номері
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Навчальні відпустки

працівникам-студентам вищих
навчальних закладів
Зазвичай щоосені студенти розпочинають навчання у вищих навчальних
закладах. І якщо на підприємстві працює студент, який навчається за денною
формою навчання (стаціонар), права на отримання ним відпустки у зв’язку
з навчанням законодавством не передбачено. З таким працівником питання
щодо надання вільного від роботи часу для навчання вирішується в інший,
зручний для підприємства та працівника, спосіб. А от працівнику-студенту,
який навчається у вищому навчальному закладі за вечірньою або заочною
формами навчання, роботодавець повинен надавати навчальну відпустку
та оплачувати її. Про порядок та умови надання такої відпустки, її оплату та
оформлення — 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 освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII (далі — Закон про освіту);
 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VIІ (далі — Закон про вищу
освіту);
 постанова КМУ «Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості» від 28 червня 1997 р. № 634
(далі — Постанова № 634).
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Ч

инним законодавством передбачено
обов’язок кожного роботодавця створювати необхідні умови для поєднання
роботи з навчанням для працівників, які
навчаються в навчальних закладах без відриву
від виробництва (ст. 202 КЗпП). Цей обов’язок
поширюється на підприємства незалежно від
форми власності, виду діяльності та галузевої
приналежності.
Право працівників на навчальну відпустку
закріплено Конвенцією Міжнародної організації праці «Про оплачувані учбові відпустки»
від 24 червня 1974 р. № 140, ратифікованою
Україною 26 вересня 2002 р., у статті 1 якої
термін «оплачувана учбова відпустка» означає
відпустку, яка надається працівникові з метою
навчання на визначений період у робочий час
з виплатою відповідної грошової допомоги.
Тож згідно із законодавством, яким передусім керуються роботодавці, а саме статтею 216
КЗпП та статтею 15 Закону про відпустки, працівникам, які успішно навчаються без відриву
від виробництва у вищих навчальних закладах
з вечірньою та заочною формами навчання,
надаються додаткові оплачувані відпустки.

Умови надання відпусток
Насамперед слід зазначити, що додаткова
оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням
надається окремо від щорічних (основної та
додаткової) відпусток, тобто надається понад
останні. У зв’язку з цим право поділу на частини, перенесення на інший період та її продовження на святкові й неробочі дні на неї не
розповсюджується. А отже, навчальна відпустка надається з урахуванням днів, визначених
статтею 73 КЗпП.
Водночас щорічні (основна та/або додаткова) відпустки за бажанням працівника можуть
бути приєднані до часу проведення навчальних
заходів, якщо працівник-студент навчається в
навчальному закладі без відриву від виробни-
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Додаткова оплачувана відпустка у
зв’язку з навчанням надається окремо від щорічних відпусток

цтва (частина перша ст. 212 КЗпП, частина 12
ст. 10 Закону про відпустки). На думку авторів
Науково-практичного коментаря до КЗпП,
таке право мають також працівники, які не
належать до категорії тих, хто успішно навчається. Щорічні відпустки за бажанням працівника, на їх погляд, підлягають приєднанню не
обов’язково до часу додаткової відпустки у
зв’язку з навчанням. Працівники, які не належать до категорії тих, хто успішно навчається,
але зберігають статус тих, які навчаються,
можуть не мати права на додаткову відпустку
у зв’язку з навчанням. Але вони мають право
на приєднання щорічних відпусток не до часу
відпусток у зв’язку з навчанням, а до часу проведення настановних занять, лабораторних
робіт, складання заліків та іспитів.
Окрім цього, частиною третьою статті 212
КЗпП та пунктом 7 частини сьомої статті 10
Закону про відпустки передбачено, що працівникам, які успішно навчаються в навчальних
закладах без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення
навчальних заходів, щорічні відпустки повної
тривалості за перший рік роботи надаються до
настання шестимісячного терміну безперервної
роботи на цьому підприємстві. Проте зауважимо, що в такому разі згадане право мають лише
ті, хто успішно навчається в закладах освіти.
Зазначимо, що навчальна відпустка має
надаватися саме в час, визначений ВНЗ у довідці-виклику, і виробнича необхідність на підприємстві не може стати на заваді її надання
працівникові.
Разом з тим якщо працівник перебуває у
відпустці для догляду за дитиною до досяг-
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нення нею трирічного віку, з метою одержання
додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з
навчанням він має право перервати частково
оплачувану відпустку для догляду за дитиною.
Її переривання має бути належно оформлене
на підставі заяви працівника наказом роботодавця (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 27 липня 2010 р.
№ 217/13/116-10).

ВНЗ, студенти яких мають право на
відпустку
Для визначення, які ж заклади належать до
вищих навчальних, слід звернутися до Закону
про освіту та Закону про вищу освіту. Відповідно до пункту 1 статті 43 Закону про освіту
до вищих навчальних закладів належать університет, академія, інститут та коледж.
Згідно зі статтею 28 Закону про вищу освіту:
 університетом вважається багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання та спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний,
мистецький, культурологічний тощо) вищий
навчальний заклад, що провадить інноваційну
освітню діяльність за різними ступенями вищої
освіти (в т. ч. доктора філософії), фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження,
є провідним науковим і методичним центром,
має розвинуту інфраструктуру навчальних,
наукових і науково-виробничих підрозділів,
сприяє поширенню наукових знань і провадить
культурно-просвітницьку діяльність;
 академією та інститутом є галузевий (профільний, технологічний, технічний, педагогічний,
богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний,
мистецький, культурологічний тощо) вищий
навчальний заклад, що провадить інноваційну
освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої
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освіти на першому та другому рівнях за однією чи
кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на третьому й вищому науковому рівнях
вищої освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та/або прикладні наукові
дослідження, є провідним науковим і методичним
центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів,
сприяє поширенню наукових знань і провадить
культурно-просвітницьку діяльність;
 коледжем вважається галузевий вищий
навчальний заклад або структурний підрозділ
університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям
ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження.
Коледж також має право здійснювати підготовку
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Таким чином, якщо працівник успішно навчається в одному із вищенаведених ВНЗ, йому має
надаватися додаткова оплачувана відпустка у
зв’язку з навчанням.
Стосовно працівників, які навчаються в
духовних* навчальних закладах, зауважимо,
що громадяни, які навчаються у них, користуються правами та пільгами щодо відстрочення
проходження військової служби, оподаткування,
включення часу навчання до трудового стажу
в порядку та на умовах, встановлених для студентів державних навчальних закладів, проте
правами щодо одержання навчальних відпусток
не володіють (ст. 11 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня
1991 р. № 987-XII). Тому законодавчі підстави
для надання навчальних відпусток працівникам,
які навчаються в духовних навчальних закладах,
відсутні.
Звертаємо увагу й на те, що надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з
навчанням працівникам, які навчаються за
* До них належать богословські/теологічні ВНЗ.
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дистанційною формою навчання та в екстернаті, Законом про відпустки не передбачено.

Підстава для надання відпустки
Підтвердженням того, що працівник-студент
успішно навчається, є довідка-виклик навчального закладу. Для її видання ВНЗ керується
таким критерієм успішності, як відсутність у
студента академічної заборгованості. Якщо
студент має заборгованість перед ВНЗ, довідкавиклик не видається та, відповідно, працівник
втрачає право на оплачувану відпустку у зв’язку
з навчанням.
Тому для правомірного одержання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням працівнику-студенту необхідно надати
на підприємство довідку-виклик (додаток 1)
навчального закладу, в якій зазначається:
 рівень акредитації навчального закладу;
 форма навчання;
 курс, на якому працівник навчається;
 його прізвище, ім’я, по батькові;
 період, встановлений навчальним зак
ладом;
 підстава для надання такої відпустки
(для настановних занять, складання заліків та
іспитів, державних іспитів, для підготовки та
захисту дипломної роботи тощо).
Зауважимо, що форма довідки-виклику ВНЗ
для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, окрім
цих даних містить відомості щодо прибуття
студента до ВНЗ, вибуття з нього та повернення до місця роботи. На 2017/2018 навчальний
рік ця форма оновлена наказом Міністерства
освіти і науки України «Про затвердження форм
документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» від 6 червня 2017 р. № 794
за № Н-5.01.
Окрім цього, як для будь-якої іншої відпустки, яка надається підприємством, для надання
навчальної відпустки працівник-студент ВНЗ
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Конкретна тривалість навчальних
відпусток встановлюється навчальними закладами

має написати заяву. Оформлення відсутності
працівника на роботі у зв’язку з навчанням відбувається шляхом видання наказу (додаток 2)
роботодавця про надання навчальної відпустки.

Тривалість відпустки
Тривалість навчальної відпустки залежить від
таких критеріїв, як:
 рівня акредитації навчального закладу;
 форми навчання (вечірня, заочна);
 курсу, на якому працівник навчається.
Тому працівникам, які успішно навчаються
без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами
навчання, надаються додаткові оплачувані
відпустки такої тривалості:
 на період настановних занять, виконання
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на І та ІІ курсах
у вищих навчальних закладах:
І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою
навчання — 10 календарних днів;
ІІІ та ІV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів;
незалежно від рівня акредитації із заочною
формою навчання — 30 календарних днів;
 на період настановних занять, виконання
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на ІІІ і наступних
курсах у вищих навчальних закладах:
І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою
навчання — 20 календарних днів;
ІІІ та ІV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів;
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Навчальні відпустки на період
настановних занять, виконання
лабораторних робіт, складання
заліків та іспитів надаються
протягом навчального року та у
строки, що визначаються
навчальними закладами

незалежно від рівня акредитації із заочною
формою навчання — 40 календарних днів;
 на період складання державних іспитів
у вищих навчальних закладах:
незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
 на період підготовки та захисту дип
ломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах:
з вечірньою та заочною формами навчання
І та ІІ рівнів акредитації — два місяці;
ІІІ та ІV рівнів акредитації — чотири місяці.
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу
(наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою)
формою навчання в навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних зак
ладах, що мають у своєму підпорядкуванні
підрозділи післядипломної освіти, визначається
як для осіб, які навчаються на ІІІ і наступних
курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
Пам’ятайте, що навчальні відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів надаються протягом навчального року та у строки,
що визначаються навчальними закладами.
Як правило, навчальний рік розпочинається
1 вересня, а не як календарний — 1 січня. Тому
якщо йдеться про надання навчальної відпустки, як правило, необхідно враховувати період з
1 вересня по 30 серпня наступного року.

38

Конкретна тривалість навчальних відпусток
встановлюється навчальними закладами згідно з навчальними планами відповідного ВНЗ,
де навчається працівник. Слід зауважити, що
протягом одного навчального року (наприклад,
з 1 вересня 2017 р. по 30 серпня 2018 р.) роботодавець не може надати й оплатити працівнику навчальну відпустку більшої тривалості,
ніж визначено Законом про відпустки. Таким
чином, якщо тривалість навчальної відпустки
перевищує встановлену законом кількість
календарних днів протягом навчального року,
працівник може використати щорічну відпустку
та/або відпустку без збереження заробітної
плати відповідно до статті 26 Закону про відпустки, тривалість якої не може перевищувати
15 календарних днів на календарний рік. Якщо
загальна тривалість відпусток у зв’язку з навчанням за навчальний рік буде меншою ніж
гарантовано законодавством, грошова компенсація за невикористані її дні, на відміну від
щорічної, не виплачується.

Оплата відпустки
На час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками згідно зі статтею 217
КЗпП за основним місцем роботи зберігається
середня заробітна плата. Заробітна плата працівникам за час відпустки має бути виплачена
не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 115
КЗпП, ст. 21 Закону про відпустки). І хоча в
цих статтях не конкретизується, про яку саме
відпустку йдеться, можна дійти висновку, що
маються на увазі всі види відпусток, передбачені законодавством, у т. ч. навчальні.
Однак нюанс щодо вчасності виплати заробітної плати стосується лише працівника, який
працює за основним місцем роботи та надав
довідку-виклик (ст. 217 КЗпП). Тому якщо
працівник є сумісником, відпустка у зв’язку з
навчанням йому не оплачуватиметься. На час
такої відпустки, що має бути належним чином
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оформлена за основним місцем роботи, працівнику за його бажанням може бути надано відпустку без збереження заробітної плати (п. 14
частини першої ст. 25 Закону про відпустки).
Зауважимо також, що окрім цих виплат на
роботодавців, незалежно від форми власності
підприємства, покладається обов’язок оплачувати проїзд працівників, які навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти,
до місцезнаходження навчального закладу та
назад (ст. 219 КЗпП). Цією статтею не передбачено обмежень щодо видів транспортного
засобу та їх класів. Оплачуватися такий проїзд
має один раз на рік та виключно на настановні
заняття, для виконання лабораторних робіт,
складання заліків та іспитів. Розмір оплати
має сягати 50 % вартості проїзду згідно з проїзними документами, які працівник має надати
підприємству.
Оплата проїзду до місця розташування
навчального закладу та назад для підготовки
та захисту дипломного проекту (роботи) або
складання державних іспитів провадиться в
такому ж розмірі, але не залежить від того, що
у відповідному навчальному році працівник
уже використовував право на проїзд до місця
розташування навчального закладу та назад у
зв’язку з поїздкою на настановні заняття, для
виконання лабораторних робіт, складання іспитів та заліків.

Навчальні відпустки, якщо навчальний процес має свої особливості
Окрім додаткових оплачуваних відпусток,
передбачених статтею 216 КЗпП та статтею
15 Закону про відпустки, навчальні відпустки
передбачені працівникам, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів
акредитації за вечірньою та заочною форма-
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ми навчання, де навчальний процес має свої
особливості. Ці відпустки надаються понад
вищевказані, а тому якщо працівник навчається
одночасно в кількох ВНЗ, навчальний процес
одного з яких має свої особливості, тривалість
цієї навчальної відпустки відрізнятиметься від
інших загальноприйнятих. Їх порядок, тривалість та умови надання визначено Постановою
№ 634.
Ці відпустки надаються на період настановних занять, виконання лабораторних робіт,
складання заліків та іспитів, державних іспитів,
підготовки та захисту дипломного проекту
(роботи), де навчання проводиться за відповідними напрямами, а саме:
 культура (народна художня творчість),
музичне мистецтво (фортепіано, орган, ор
кестр ові струнні інструменти, оркестрові
духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне
мистецтво естради, звукорежисура, музичне
виховання):
щорічно по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати;
щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
 театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія),
кіно- та телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-/телеоператорство):
щорічно по 20 календарних днів із збереженням заробітної плати;
щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
 філологія (мова та література):
щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.
Відповідно до пункту 3 Порядку № 634 вищим навчальним закладам дозволено у разі
потреби здійснювати перерозподіл додаткових
відпусток між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.
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Додаток 1
Зразок заповненої довідки-виклику, яка надається на підприємство
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
(найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК № 6-4527 від «15» вересня 2017 року
Керівнику

Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайм»

(повне найменування підприємства, організації, установи)

		

На підставі статей 215–220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України «Про
відпустки» прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять/виконання лабораторних робіт/складання сесії/складання державних іспитів (атестації)/підготовки
та захисту дипломного проекту (роботи) (потрібне підкреслити) студенту вечірньої/заочної (дистанційної) форми навчання (потрібне підкреслити) ІІ курсу інституту, факультету (відділення)
економічного
(найменування інституту, факультету, відділення)

Білецькому Івану Сергійовичу
(прізвище, ім’я, по батькові)

строком на 12 днів з «02» жовтня 2017 року по «13» жовтня 2017 року як такому, що виконує
навчальний план.
М. П.		

Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

		

Кардаш

			

(підпис)				

				

_

О. М. Кардаш

__

(прізвище та ініціали)

___________________________________________________________________________
ЛІНІЯ ВІДРИВУ

Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) /
захист дипломного проекту (роботи)
Згідно з довідкою-викликом № 6-4527 студент вечірньої/заочної (дистанційної) форми навчання
ІІ курсу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, економічний факультет
(найменування інституту, факультету, відділення)

Білецький Іван Сергійович,
(прізвище, ім’я, по батькові)
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Закінчення додатка 1
який працює

в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Прайм»
(найменування підприємства, організації, установи)

в додаткову оплачувану відпустку вибув «02» жовтня 2017 року.
М. П.

Старший інспектор з кадрів

Литвиненко

М. І. Литвиненко

(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу «02» жовтня 2017 року.
Вибув з вищого навчального закладу «13»жовтня 2017 року, склавши за вказаний строк ____
екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків / склавши (не склавши)
державні іспити (атестацію) / захистивши (не захистивши) дипломний проект (роботу) (потрібне
підкреслити)*.
М. П.		

Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
Кардаш 				
О. М. Кардаш
(підпис)			

(прізвище та ініціали)

«13» жовтня 2017 року
Прибув на підприємство (до організації, установи) «17» жовтня 2017 року**.

* Оскільки відвідування настановних занять передбачає набуття бази знань, отримання навчальної літератури та її вивчення,
розділ щодо складання екзаменів та заліків може бути незаповненим.
** Зауважимо, що вимагати від навчального закладу або працівника повернення на підприємство другої відрізної частини
довідки-виклику підприємство не має права.
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Додаток 2
Зразок наказу про надання відпустки у зв’язку з навчанням
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ»
НАКАЗ
22.09.2017			

м. Київ				

№ 83-В

Про надання додаткової відпустки
у зв’язку з навчанням
Відповідно до статті 216 КЗпП та статті 15 Закону про відпустки
НАДАТИ:
БІЛЕЦЬКОМУ Івану Сергійовичу, асистенту економіста-статистика економічного відділу, додаткову оплачувану відпустку з 2 по 13 жовтня 2017 р. для
відвідування настановних занять у Чернівецькому національному університеті
ім. Ю. Федьковича з оплатою проїзду до місця розташування навчального зак
ладу та назад відповідно до чинного законодавства.
Підстави 1. Заява Білецького І. С. від 21.09.2017 р.
2. Довідка-виклик Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича від 15.09.2017 р. № 6-4527.
Директор			

Яценко			

М. О. Яценко

З наказом ознайомлений
Білецький
І. С. Білецький
25.09.2017
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

Чи можна залучити працівника до роботи у святковий день 14 жовт
ня та вихідні 15 і 16 жовтня 2017 р.? Як правильно компенсувати
працівнику роботу в такі дні та як їх табелювати?

Залучення окремих працівників до
роботи у вихідні дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи,
організації і лише у виняткових випадках:
 для відвернення або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих
аварій і негайного усунення їх наслідків;
 для відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу життя
чи нормальні життєві умови людей, загибелі або
псування майна;
 для виконання невідкладних, наперед не
передбачених робіт, від негайного виконання
яких залежить у дальшому нормальна робота
підприємства, установи, організації в цілому
або їх окремих підрозділів;
 для виконання невідкладних вантажнорозвантажувальних робіт з метою запобігання
або усунення простою рухомого складу чи
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скупчення вантажів у пунктах відправлення та
призначення.
До роботи у вихідні дні працівники залучаються за письмовим наказом (розпорядженням)
власника або уповноваженого ним органу.
У святкові та неробочі дні, визначені частиною
першою та другою статті 73 КЗпП, допускаються роботи, припинення яких неможливе через
виробничо-технічні умови (безперервно діючі
підприємства, установи, організації), роботи,
викликані необхідністю обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку,
передбачених статтею 71 КЗпП.
Чотирнадцяте жовтня є святковим днем —
Днем захисника України (ст. 73 КЗпП України),
який установлено Указом Президента України
від 14 жовтня 2014 р. № 806/2014. У разі
залучення працівника до роботи в цей день
вона оплачується в подвійному розмірі та за
бажанням надається один день відпочинку
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(ст. 107 КЗпП). Тобто працівник має право на
отримання двох видів компенсації.
П’ятнадцяте жовтня є загальноприйнятим
вихідним днем, і згідно зі статтею 72 КЗпП
робота в цей день може компенсуватися за
згодою сторін або наданням іншого дня відпочинку, або в грошовій формі у подвійному
розмірі. Отже, у цьому разі працівник обирає
один з двох видів компенсації.
Шістнадцяте жовтня є перенесеним вихідним днем, оскільки святковий день (14 жовтня)
припав на вихідний день — суботу. У даному
випадку робота в цей день компенсується працівнику як і робота 15 жовтня — в неділю: тобто

за згодою сторін або оплатою в подвійному
розмірі, або наданням іншого дня відпочинку.
Якщо в ситуації, викладеній у запитанні,
працівник за роботу у святковий день додатково до подвійної оплати бажає взяти інший
день відпочинку, а за роботу у вихідні дні обере
такий вид компенсації, як отримання інших днів
відпочинку, бажано використати такі дні найближчим часом. У табелі обліку робочого часу
їх слід відобразити позначкою «ІН» — інший
невідпрацьований час, передбачений законодавством, а за роботу у святковий та вихідні
дні проставляються фактично відпрацьовані
години та позначення за буквеним кодом «РВ».

Директор працює за контрактом, строк дії якого закінчується в березні
2018 р. Зараз він хоче скористатися відпусткою для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, оскільки його дружина вийшла на
роботу. Дитині три роки виповниться у 2019 р. Чи має право власник
звільнити такого працівника після закінчення строку дії контракту?
Згідно з частиною сьомою статті 179
КЗпП та частиною третьою статті 18
Закону України «Про відпустки» від 15
листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
про відпустки) відпустка для догляду за дитиною
до досягненню нею трирічного віку, окрім матері,
може також бути використана повністю або частинами батьком дитини. Однак відповідно до
частини четвертої статті 20 Закону про відпустки
вона надається на підставі довідки з місця роботи
(навчання, служби) матері дитини про те, що жінка
вийшла на роботу. Тому за умови надання на підприємство цих відомостей директор як батько
може використати своє право на відпустку, передбачену вказаними статтями.
Однак за аналогією отримання права на відпустку для догляду за дитиною до досягненню
нею трирічного віку виникає помилкова думка
стосовно того, що працівник (директор у даному
випадку) захищений гарантіями, передбаченими
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статтею 184 КЗпП, та не підлягає звільненню.
Нагадаємо, що оскільки контракт є особливою
формою трудового договору, строк чинності якого
встановлюється за угодою сторін, цілком доцільно
вважати його різновидом строкового трудового
договору. Водночас після закінчення такого виду
трудового договору звільнення вказаних у статті
184 КЗпП осіб забороняється.
Зауважимо, що такі гарантії визначені для
вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до
трьох (шести) років, одиноких матерів за наявності
дитини віком до 14 років або дитини-інваліда та
батьків, які виховують дітей без матері, в т. ч. у
разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі (ст. 1861 КЗпП).
Тому якщо в березні 2018 р. строк дії конт
ракту директора закінчиться, трудові відносини з
ним можуть бути розірвані навіть за умови перебування його у відпустці для догляду за дитиною
до досягненню нею трирічного віку.
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Згідно з медичним висновком водія тимчасово необхідно перевести
на легшу роботу. Чи може втратити працівник кваліфікацію, адже
певний час він не працюватиме за своєю професією?
Згідно зі статтею 170 КЗпП працівників, які потребують за станом здоров’я
надання легшої роботи, роботодавець
повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку. Висновок про
необхідність тимчасового переведення на іншу
роботу видають лікар або комісія лікарів закладу охорони здоров’я незалежно від форми
власності за місцем проживання або роботи
працівника (частина перша ст. 69 Закону України
«Основи законодавства України про охорону
здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ).
У разі переведення за станом здоров’я на
легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками
зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках,
передбачених законодавством, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання
нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням.
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Після спливу терміну, визначеного в медичному висновку, працівник може повертатися
до виконання робіт за професією водія. Однак
якщо таке переведення триватиме більше 12
місяців, йому необхідно буде пройти стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин
для відновлення навичок керування згаданим
засобом.
Такі правила передбачені частиною другою
пункту 3.2 Порядку проведення інструктажів
та стажування водіїв колісних транспортних
засобів, затвердженого наказом Міністерства
транспорту та зв’язку від 5 серпня 2008 р. № 975.
Окрім цього, вказаним Порядком передбачено
проведення стажування з водіями, які мають
посвідчення водія на право керування будьякими категоріями транспортних засобів, але
які протягом 12 і більше місяців до прийняття
на відповідну роботу не працювали водіями або
приймаються на роботу водіями вперше. 
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Робочий час у жовтні та листопаді 2017 року*
Професійні свята у жовтні та листопаді 2017 року

ЖОВТЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

2
3
4
5
6
7
8

1

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 — 9; святкових і неробочих днів — 1 (14 жовт
ня — День захисника України); скорочений робочий день — 13 жовтня.
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 із суботи,
14 жовтня, переноситься на понеділок, 16 жовтня. Норма тривалості робочого часу — 167 годин.

ЛИСТОПАД
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Робочих днів — 22; вихідних — 8. Норма тривалості робочого часу — 176
годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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01.10 Міжнародний день музики
(традиц.)
01.10 День працівників освіти
02.10 Всесвітній день архітектури
(традиц.)
08.10 День юриста
08.10 День художника
08.10 День працівників державної
санітарно-епідеміологічної
служби
09.10 Всесвітній день пошти
(традиц.)
10. 10 Д
 ень працівників
стандартизації та метрології
14.10 День захисника України
14.10 Міжнародний день
стандартизації (традиц.)
15.10 День працівників харчової
промисловості
21.10 День працівників целюлознопаперової промисловості
16.10 Міжнародний день шефа
(традиц.)
29.10 Д
 ень автомобіліста і
дорожника
03.11 Д
 ень ракетних військ і
артилерії
03.11 Д
 ень інженерних військ
04.11 Д
 ень залізничника
05.11 Д
 ень працівника соціальної
сфери
09.11 В
 сесвітній день якості
(традиц.)
09.11 В
 сеукраїнський день
працівників культури та
майстрів народного мистецтва
16.11 Д
 ень працівників радіо,
телебачення та зв’язку
16.11 Д
 ень морської піхоти
17.11 Д
 ень студента
19.11 Д
 ень скловиробника
19.11 День працівників
гідрометеорологічної служби
19.11 День працівників сільського
господарства
21.11 Всесвітній день телебачення
(традиц.)
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ПРАКТИКА
48 Кадровий роман
54 1С для кадровика
67 Трудові відносини
76 Соціальне страхування
80 Професійна класифікація
89 Нові кваліфікаційні характеристики
99 Вебінар

кадровий роман

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Виправлення помилок на зворотному боці
листка непрацездатності
Подія десята.

Знайдений сенс
Хто хоч раз побував на потужному підпри
ємстві на екскурсії або чув легендарні розповіді
представників старшого покоління про те, як
проходили їх робочі дні, той розуміє, що нагадує
це саме підприємство… Це великий живий орга
нізм, схожий на людський, робота ланок якого
узгоджена та синхронізована.
Навіть якщо жорстоко мучить нежить, незважа
ючи на купу використаних серветок під ногами, для
завершення квартального звіту людина продов
жуватиме працювати, якщо це необхідно. Також
ніщо або майже ніщо не стане на заваді, якщо
потрібно долати марафонську дистанцію. Або в
очікуванні необхідної зупинки можна витерпіти
сусідку на сидінні поруч у метро, від нестерпного
аромату парфумів якої (а це не інакше як «Chanel
№ 5» місцевого розливу) паморочиться в голові.
Так і підприємство: у кресляра може зламатися
олівець, у слюсаря закотитися гайка під станок,
начальник зміни не встигне оновити дані про
поточний план, та на життєдіяльність величезно
го виробничого організму це суттєво не вплине.
Підприємство продовжить жити своїм звичним
життям — дихати, творити, рухатись уперед…
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Десь приблизно так, на тлі давнього хобі та
захоплення філософією, розмірковувала над лист
ком непрацездатності помічниця Надії Олексіївни
Наталія. Після прийняття її на посаду інспектора з
кадрів з випробувальним строком три тижні мину
ли без помилок та зауважень, і тут така прикрість!
Насправді, можливо ця неприємність не була вже й
такою великою, проте Наталії здавалося, що через
цю помилку може зупинитися Всесвіт. Ну може не
Всесвіт, а підприємство так точно. Ну хоч би хтось
зазирнув до кабінету та порадив, як бути.

«Ну хоч би хт
о зазирнув до
кабінету та
порадив, як бу
ти», — мірку
вала Наталія

Кадровик України
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«Як внести виправлення? — гадала Наталія. —
І як можна було припуститися такої помилки?» —
дивувалася вона собі, адже вчора заповнення
потрібного розділу листка непрацездатності
здавалося шедевром кадрового вміння та най
вищою майстерністю бюрократично-паперових
навичок.
З одного боку, дівчині хотілося почимчикувати
з покаянням до гуру кадрових справ підприєм
ства Надії Олексіївни, щоб якнайшвидше вийти зі
стану кошеняти, яке нашкодило. З іншого, якось
незручно було ось так просто здаватися — все ж
таки п’ять років університету за плечима…
Наталія ще раз перетасували файли своїх знань
з кадрових питань, та не знайшовши потрібного,
вирішила пошукати його у помічника сучасного
світу — «Гугла». Як кажуть: скористатися ниніш
німи методами онлайн-консультативної платфор
ми оперативного реагування. А як інакше — XXI
століття за вікном! …Щоправда, там була ще й
осіння мряка...
…Пошукова система швидко спрямувала
Наталію туди, куди було потрібно. Це не була межа
дівочих мрій, хоча б і не завадило, а професійний
ресурс — «священне» сховище кадрових знань із
системою останніх оновлень. Сакральне джерело
видало кілька необхідних статей. Наталія одразу
пригадала, що навіть пам’ятає зміст декількох з
них. Все ж таки наука не минула даремно. Та й
самим ресурсом доводилось користуватися вже
не раз. Як же ж без підказок!
У даний час з багатьох питань написані статті
та роз’яснення. Вони сплітаються у астральному
симбіозі, одночасно доповнюють та скасовують
норми й позиції одне одного. Якби їх, як Всесвіт,
створював «найвищий розум», то він би днів
шість розбирався тільки з першим абзацом
вступної глави. У той же час, як і у просторах
космосу, поруч з нагромадженням галактик і
систем зіяють безодні та пустоти Чорних дірок.
Саме на одну з таких у пошуках відповіді на своє
запитання і натрапила Наталія.
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Надія Олексіїв
на все терпляч
е вислухала...

Вона навіть промовила це вголос з
відтінком роздратування: «Просто Чорна діра
якась! Як так?! Питання ж нескладне. Ситуація
поширена, адже маємо справу з людським факто
ром, а пояснень — нуль, помножений на число «пі»
у сороковому ступені. Людина хворіла, принесла
«лікарняний». Ну закралась у той «лікарняний»
помилка, ну що ж робити?
Зрозуміло, якщо її не виправити, працівнику
можуть недоплатити або переплатити заробітну
плату. І чому ж немає механізму, як для лікарів,
щоб її виправити? Що за нісенітниця? Ну просто як
в «Алісі в країні чудес»: «Я бачила таку нісенітницю,
порівняно з якою ця нісенітниця — тлумачний
словник». Все ж таки піду до Надії Олексіївни.
Урешті-решт, гірше не буде…».
На пояснення професійної ситуації Надії
Олексіївні Наталія витратила секунд тридцять.
Решту часу — майже три з половиною хвили
ни — вона вибудовувала невеличкі барикади
захисту з аргументів, що, мовляв, хотіла як краще,
а вийшло, як завжди, та бідкалась про недолугість
законодавства.
Надія Олексіївна все терпляче вислухала.
Її не можна було назвати «міцним горішком»,
проте досвід підказував саме таку поведінку.
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Це трохи дивувало молоду дівчину, яка очіку
вала хвилю гніву на свою адресу. Тому вона
намагалася вигадати все нові й нові аргументи
на свій захист, повторюючи майже одні й ті ж
речення за допомогою різних лінгвістичних
конструкцій.
«Знаєш, що я пригадала, — несподівано спо
кійно перебила потік свідомості досвідчена кадро
вичка. — Ти ж «Алісу в країні чудес» читала? Так
от, там була така чудова фраза про Алісу: «Як не
намагалася, вона не могла знайти тут ні тіні сенсу,
хоча всі слова були їй абсолютно зрозумілі»…
Думаю, що в нас та сама ситуація».
Дивування юної працівниці розлилось за межі
розуміння ситуації: «Невже Надія Олексіївна думки
читає?.. Це ж… Такого не буває…».
— Ти маєш рацію — логіки з точки зору нашої
кадрової позиції тут справді мало. І мовою тієї ж
Аліси: «Якби це було так — це ще нічого. Якби,
звичайно, воно так і було. Але ж воно і не так, і не
інакше. Така логіка речей». Тому неси до мене той
листок непрацездатності, і якщо засідала комісія
із соціального страхування — її протокол. Будемо
виправляти, максимально дотримуючись законо
давства, яке б там воно не було.
В одну мить новоспечена працівниця відділу
кадрів перетворилась із стурбованої та збенте

— Неси до
мене той
ності, бу
листок
демо вип
равляти, непрацездатдотримую
мак
чись зако
нодавства симально
…

женої маленької дівчинки на серйозного праців
ника. І хоча її свідомість ще не могла остаточно
прийти до тями й продовжувала дивуватись
магічним здібностям Надії Олексіївни, напруга
спала. Дівчина бігла за потрібними документами
пригадуючи ще одну фразу, сказану Алісою:
«Якщо у світі все безглуздо, що заважає нам
вигадати якийсь сенс?».

Правовий коментар
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності
згідно зі статтею 31 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) є виданий у встановленому
порядку листок непрацездатності
(далі — ЛН).
Порядок та умови його видачі
(продовження) визначені Інструкцією
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про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13 листопада 2001 р. № 455
(далі — Інструкція № 455), а от правила його заповнення — Інструкцією про
порядок заповнення ЛН, затвердженою наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці
та соціальної політики України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
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соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406
(далі — Інструкція № 532).
Як відомо, бланк ЛН складається
з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного боків. Перші дві
заповнюються лікарем лікувального
закладу, і після закриття ЛН працівник надає його на підприємство для
оформлення*.
Зауважимо, що відповідно до пункту 1 статті 31 Закону № 1105 ЛН
заповнюється виключно за основним
місцем роботи, але якщо у працівника крім основного є місце роботи за
сумісництвом, ЛН має оплачуватися
за двома місцями роботи. А саме за
сумісництвом він оплачується на підставі копії ЛН, заповненого за основ
ним місцем роботи. Зворотний бік
ЛН, що заповнюється підприємством,
складається з чотирьох частин.
Перша з них заповнюється та підписується табельником або працівником, на якого покладені обов’язки
щодо ведення табеля обліку робочого часу. До неї вноситься назва підприємства, структурний підрозділ,
посада й табельний номер працівника,
характер роботи (постійна, тимчасова, сезонна), дати початку та
закінчення періоду непрацездатності
із зазначенням неробочих днів** за
період непрацездатності, дата, з якої
працівник став до роботи, та дата
заповнення.
Після цього ЛН передається до відділу кадрів для заповнення. У другу
частину зворотного боку ЛН його
працівник вносить інформацію щодо
страхового стажу працівника, який
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визначається на день настання страхового випадку. Нагадаємо, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим
особам залежно від страхового ста
жу у відсотках до середньої заробітної плати (доходу), який визначено
статтею 24 Закону № 1105.
Якщо працівник має право на пільги, які дають змогу оплатити ЛН у
розмірі 100 % середньої заробітної
плати (доходу) незалежно від страхового стажу, у цій частині необхідно
підкреслити відповідну пільгову категорію, до якої належить працівник.
Далі працівник відділу кадрів вказує
свою посаду, прізвище, підписує ЛН
та передає його для заповнення комісією (уповноваженим) із соціального
страхування.
Відповідно до пункту 3 статті 30
Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення
приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування***.
Ця комісія здійснює контроль за правильним нарахуванням та своєчасною
виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову
в його призначенні, про припинення
виплати матеріального забезпечення
(повністю або частково), розглядає
підставу та правильність видачі ЛН
та інших документів, які є підставою
для надання матеріального забезпечення.
Тому в разі виявлення помилок в
заповненні ЛН (наприклад, неправильно вказані прізвище працівника, назва підприємства, дати тощо)
вона має право прийняти рішення про
повернення таких ЛН застрахованій
особі для внесення закладами охорони

* Як правило,
це відбувається
в перший день
виходу на роботу, але не слід
забувати, що
працівник
може надати
ЛН і значно пізніше, але не пізніше 12 календарних місяців
з дня відновлення працездатності.
** У зв’язку з
тим, що з
липня 2015 р.
КМУ (постанова КМУ «Про
внесення змін
до постанови
Кабінету
Міністрів
України від 26
вересня 2001 р.
№ 1266» від 26
червня 2015 р.
№ 439) ввів
новий порядок.

*** Детальні
ше про комісію
із соціального
страхування
підприємства
див. у журналі
«Кадровик
України»
№ 9/2017, с. 28.
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здоров’я, якими вони були видані, відповідних доповнень та виправлень.
Таким чином, рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за такими ЛН комісія
(уповноважений) із соціального страхування підприємства має прийняти
тільки після внесених виправлень.
Нагадуємо, що комісія (уповноважений) із соціального страхування
наділена/ий правом навіть відмовити
в оплаті ЛН. Такі випадки передбачені
статтею 23 Закону № 1105.
У разі повернення ЛН для внесення виправлень, ці дії покладаються на лікаря лікувального закладу.
Таким чином, він вносить напис
«Виправленому вірити», ставить
підпис та печатку закладу охорони здоров’я «Для листків непраце
здатності» (п. 4.5 Інструкції № 532).
Пам’ятайте, що на бланку ЛН дозволяється не більше двох виправлень,
а за наявності більшої кількості
виправлень працівникові має бути
видано його дублікат.
Згідно з пунктом 1 статті 32
Закону № 1105 документи для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності розглядаються не
пізніше 10 днів з дня їх надходження.
Для того щоб не виникало суперечок
щодо вчасності їх розгляду, відділу
кадрів доцільно вести журнал обліку
ЛН, адже його працівник, як правило,
є одним із членів комісії із соціального
страхування. У свою чергу комісія із
соціального страхування свої засідання проводить не рідше двох разів
на місяць, тому розгляд ЛН зазвичай
відбувається вчасно.
Після внесення необхідних даних
членом комісії (уповноваженим) із
соціального страхування, якому дору-
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чено заповнення ЛН, підписання ним
цієї частини ЛН, зазначення прізвища
та дати, разом із протоколом засідання комісії (рішенням уповноваженого) із соціального страхування
підприємства ЛН передається до бухгалтерії. А отже, четверта частина
зворотного боку ЛН заповнюється
бухгалтером.
У зв’язку з тим, що розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення), на сьогодні є
12 календарних місяців, а бланк ЛН
містить лише шість рядків для його
заповнення, не буде порушенням розділ «Довідка про заробітну плату»
цієї частини ЛН не заповнювати.
Додатково до ЛН можна долучити
роздруковану на аркуші таблицю із
12-місячним розрахунковим періодом
середньої заробітної плати та засвідчити її підписом керівника, головного
бухгалтера та печаткою підприємства.
До другого розділу четвертої частини ЛН вносять відомості стосовно
розрахунків, що належать до виплат.
Їх підписують головний (старший)
бухгалтер та керівник підприємства
(із зазначенням прізвища), і все це скріплюється печаткою підприємства.
З наведеного зрозуміло, що про
внесення змін до помилково вказаних відомостей до зворотного боку
ЛН та шляхи їх виправлення у вище
перелічених нормативно-правових
актах не йдеться. Тому для внесення
до нього виправлень можна керуватися положеннями Інструкції № 532,
в якій міститься норма щодо внесення
виправлень до лицьового боку ЛН.
Виправити помилки, на думку автора,
можна в такий самий спосіб, тобто
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за аналогією. А саме: неправильно внесені відомості закреслюють рискою, а
над ними вказують змінені цифри або
текст. Такі виправлення підтверджуються записом «Виправленому вірити», підписом особи, яка їх вносила,
та печаткою підприємства.
Зауважимо, що підписати має та
особа, яка вносила зміни до відповідної частини зворотного боку ЛН.

Тобто якщо помилки припустився
табельник (працівник, на якого покладено обов’язки із ведення табеля
обліку робочого часу), виправлення в
першу частину зворотного боку ЛН
вносить саме він, а отже, і засвідчує
їх своїм підписом. Якщо помилка була
допущена в другій частині зворотного
боку ЛН — виправлення має внести та
засвідчити їх працівник відділу кадрів.

P. S.
Початок цього дня на підприємстві в цілому не відрізнявся від інших. Працівники квапливо займали
свої робочі місця. Керівники всіх рівнів проводили п’ятихвилинки. У кабінетах адміністративного
корпусу зашурхотіли папірці. Але в кабінеті директора робочий ранок почався дещо раніше звичного
та з бесіди, задля якої керівник підприємства попросив з півгодини його не турбувати.
— Отака, Альберте Едуардовичу, історія. З одного боку, можна сказати, нерадісна. Та з іншого —
життєва, — підсумовуючи спокійним голосом промовив Максим Сидорович, незмінний начальник
цеху № 14 підприємства з часу його реструктуризації, чоловік вже літній, але підтягнутий, у старій,
але охайній курточці-робі.
— Ой як шкода! Як же мені шкода відпускати тебе, Максиме, — з нотками суму вимовив Альберт
Едуардович. — Ми ж з тобою вже корінням проросли на цьому підприємстві! Ех… Та життя є життя.
Тим більше береш на себе таку відповідальність — доглядати та тримати, так би мовити, не зовсім
здорову людину. Перша група інвалідності все ж таки…
— Ну інакше я вчинити не можу, ви ж самі це розумієте. Я ж колишній військовий, пам’ятаєте,
Альберте Едуардовичу? Та, думаю, пам’ятаєте! А Василь Майстренко — мій старий військовий
друзяка. Ми з ним ще молодими лейтенантами починали. Та бач, як доля повернулась — залишився
на старості літ сам, один. Та ще й з хворобою. У нього, крім мене, напевно й родичів немає. А я вже,
думаю, своє відпрацював і відслужив тут. Он молоді скільки толкової прийшло. Піду служити іншій
добрій справі, — вже навіть з легкою усмішкою відповів Максим Сидорович.
— Ну добре-добре. Сказано — зроблено. Зараз зателефоную в кадри Надії Олексіївні, щоб швидше
там папери всі необхідні підготувала, — заметушився Альберт Едуардович. — А ти тоді прямісінько
до неї зараз. Поки дійдеш, вона вже в курсі справи буде.
І поки начальник цеху виходив з кабінету, на «дроті» у директора вже була Надія Олексіївна. Ви
слухавши емоційну, але не зовсім послідовну, з фактичними прогалинами по суті справи, промову
Альберта Едуардовича, вона поставила лише одне запитання:
— Я так зрозуміла, що Максим Сидорович хоче звільнитися за власним бажанням у зв’язку з
необхідністю догляду за інвалідом I групи?
— Так. Але ця особа не є його родичем. І це мене хвилює… — трохи розгублено зазначив директор.
— Не хвилюйтеся, зараз перегляну наявні документи, а там побачимо, як з цим бути, — відповіла
зі знанням справи кадровичка.
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Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С:

довідник фізичних осіб

Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата та управління персоналом» (ЗУП). У цій
статті розглянемо роботу з довідником «Фізичні особи»
Продовження. Початок у № 4–6, 8/2017

У

конфігураціях ЗУП, «1С:Управління
виробничим підприємством» (УВП) та
«1С:Управління торговельним підприєм
ством» (УТП) для обліку співробітників
використовуються два довідники: «Фізичні
особи» та «Співробітники організації». Довідник
«Фізичні особи» містить загальні відомості про
конкретну особу, але в ньому не вказується
інформація про неї як про співробітника. Такі
дані містяться в довіднику «Співробітники орга
нізації», проте картку фізичної особи можна
поповнювати новими відомостями після
прийняття фізичної особи на роботу, коли
з’являтимуться такі дані.
Адже в житті дуже часто трапляється, що,
наприклад, одна людина може бути прийня
та на роботу, потім звільнитися, а через дея
кий час знову влаштуватися на роботу в ту ж
саму організацію. При цьому слід розуміти,
що це буде новий співробітник, але та ж сама
фізична особа. Дані про співробітника — це
відомості про те, що фізична особа була прий
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нята на роботу, працювала та була звільнена.
Надалі в разі повторного її прийняття на роботу
потрібно буде ввести новий елемент довідника
«Співробітники організації», де буде вказано про
нове прийняття.
Розглянемо спочатку роботу з довідником
«Фізичні особи» в ЗУП*. Цей довідник має ієрар
хічну структуру, тобто для зручності роботи з ним
можна створювати папки (групи фізичних осіб) і
за потреби переміщувати елементи цього довід
ника між групами. Доступ до довідника можна
отримати з робочого столу (вкладка «Кадровий
облік» — підменю «Дивись також» — «Фізичні
особи») або через загальне меню: «Кадровий
облік організації» — «Кадровий облік» — «Фізичні
особи» або меню «Підприємство» — «Фізичні
особи».
Для прикладу введемо нову фізичну особу й
розглянемо реквізити цього елемента довідника.
* У наступній статті розглянемо особливості роботи з довідни
ком «Фізичні особи» у конфігураціях УВП та УТП.
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Рисунок 1

Оформлення даних про фізичну особу розпо
чинаємо із заповнення реквізитів «Ім’я» та «ПІБ».
Реквізит «Ім’я» містить інформацію, за якою
ми розрізнятимемо різних фізичних осіб, тому
в ньому може вказуватися будь-яка зрозуміла
для користувача інформація. Наприклад, для
того щоб розрізняти тезок або однофамільців з
однаковими ініціалами, можна в реквізиті «Ім’я»
вказати повністю прізвище, ініціали та посаду.
Програма підтримує автозаповнення пріз
вища, імені та по батькові для нового елемента
довідника фізичних осіб, якщо картка фізичної
особи заповнюється з реквізиту «Ім’я». Правила,
за якими програма розкладає введену в цьому
реквізиті інформацію на прізвище, ім’я та по
батькові в полі «ПІБ» такі: аналізуються введені
дані, що відокремлені пробілами, і послідовно
відображаються в такому порядку: прізвище,
ім’я та по батькові (рисунок 1).
Якщо в реквізиті «Ім’я» ви вкажете, наприк
лад, Сидоренко Петро Сергійович, програма
правильно відобразить введену інформацію:
прізвище — Сидоренко, ім’я — Петро, по бать
кові — Сергійович. Але якщо вказати Петро
Сергійович Сидоренко, програма видасть
таку послідовність: прізвище — Петро, ім’я —
Сергійович, по батькові — Сидоренко. Однак
цю ситуацію можна виправити. Для цього
потрібно в картці фізичної особи натиснути на
кнопку «Докладніше» і у формі, що відкриється,
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ввести дані правильно. Після цього обов’язково
потрібно натиснути на кнопку «ОК» для пере
несення коректних даних до картки фізичної
особи (рисунок 2)*.
Поля «Прізвище», «Ім’я», «По батькові» недо
ступні для редагування: інформацію можна
змінити тільки шляхом внесення правильних
даних у реквізит «Ім’я».
Також під час створення нової картки фізич
ної особи програма спробує автоматично визна
чити стать (міститься на закладці «Загальне»),
що відбувається шляхом аналізу закінчення по
батькові. Якщо по батькові закінчується на «-ич»,
буде автоматично присвоєно чоловічу стать,
якщо ж по батькові закінчується на «-на» — жіно
чу. В інших випадках стать не буде визначено.
Після заповнення поля «Ім’я» та після того
як програма розкладе його на складові (тобто
прізвище, ім’я та по батькові), можна вибра
ти інше представлення імені. Для цього слід
натиснути на стрілку в реквізиті «Ім’я», і про
грама надасть перелік варіантів імен, з яких
можна вибрати необхідне і за потреби його
відредагувати (рисунок 3).
Однак необхідно мати на увазі, що якщо
ви заповнили поле «Ім’я» повними даними, а
* Дата «01.01.1900», наведена на рис. 2, 6, 7, 17 та 18 — це
стандартна «поведінка» системи. Інша дата вказується тільки в
разі, якщо дані змінюються.
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Рисунок 2

картку фізичної особи ще не записали й спро
буєте як ім’я вибрати, наприклад, прізвище з
ініціалами, програма знову розкладе введену
інформацію на прізвище, ім’я та по батькові,
а ім’я та по батькові в реквізиті «ПІБ» будуть
замінені на ініціали. Тому спочатку запишіть
нову картку, а потім змінюйте поле «Ім’я».
Слід враховувати, що програма підтри
мує зберігання інформації про зміни пріз

вища, імені та по батькові. Тому в разі зміни
цих даних можна ввести змінену інформа
цію з картки фізичної особи (натиснувши на
кнопку «Докладніше», про яку йшлося вище).
Обов’язково вказуємо дату, з якої відбулися ці
зміни. Якщо ж потрібно просто виправити дані,
що були введені раніше помилково, дату можна
не змінювати. У формі запису «Прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи» обов’язково натис
Рисунок 3
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Рисунок 4

каємо на кнопку «ОК» для збереження даних.
Перелік змін можна переглянути натиснувши
на кнопку «Історія».
Дані про прізвище, ім’я та по батькові збері
гаються у регістрі відомостей «Прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи», і з картки кон
кретної фізичної особи відкривається саме цей
регістр із встановленим фільтром по цій особі.
Розглянемо інші реквізити довідника фізич
них осіб. Реквізит «Група фізичних осіб» можна
не заповнювати, оскільки це значення довідни
ка «Групи фізичних осіб», яке в ЗУП, принаймні
у версії 2.1.45.3, не має істотного смислового
навантаження. Тож перейдемо до закладки
«Загальне», в якій заповнюємо такі реквізити:
 дата народження;
 стать (якщо не відбулося автоматичного
заповнення або потрібно змінити значення);
 місце народження.
Зупинимось детальніше на заповненні рек
візиту «Місце народження». Для цього потрібно
натиснути на кнопку з трьома крапками, після
чого відкриється форма для введення необхід
ної інформації (рисунок 4).
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Форма заповнення місця народження має
реквізит «Особливе місце народження». Він
впливає на візуалізацію відображення інфор
мації про місце народження фізичної особи. На
рисунку 4 місце народження не є особливим.
Тож оберемо цей реквізит і розглянемо, що
змінилося (рисунок 5).
Подібним чином будуть заповнені ці рек
візити і в документах, друкованих формах
документів та в різних звітах, де зазначаються
дані про місце народження.
Реквізит «Документи, що посвідчують
особу» заповнюється як і дані про місце наро
дження за допомогою натискання на кнопку з
трьома крапками. Після цього відкривається
форма внесення даних про такі документи
(рисунок 6).
У цій формі вид документа — це елемент
довідника «Документи, що посвідчують особу»
(довідник може бути розширений за необхід
ності). Також дані про документи, що посвід
чують особу, можуть зберігати історію змін.
Тож якщо фізична особа змінила, наприклад,
паспорт, відкриваємо її картку, вносимо нові
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Рисунок 5

дані та вказуємо дату, з якої починають діяти
ці зміни. Дані про документи, що посвідчують
особу, зберігаються в регістрі «Паспортні дані

фізичних осіб» (рисунок 7), доступ до якого від
кривається у повному інтерфейсі (або в інтер
фейсі, де в головному меню є пункт «Операції»):
Рисунок 6
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Рисунок 7

меню «Операції» — «Регістр відомостей» —
«Паспортні дані фізичних осіб».
Далі заповнюємо реквізит «Код по ДРФО»
(тобто вказуємо ідентифікаційний номер).
Також на закладці «Загальне» є таблична час
тина для внесення контактних даних (реквізит
«Адреси та телефони»). На панелі управління
цією табличною частиною є кнопка «Редагувати
в діалозі». Це перемикач, який дає змогу реда
гувати введення інформації як у відповідній
формі, так і безпосередньо в полі введення.
Але щоб мати можливість редагувати вне
сення інформації обома способами, потрібно
дозволити це для відповідної ролі користувача.
Якщо в ролі користувача немає такого права,
під час натискання на кнопку «Редагувати в діа
лозі» з’явиться відповідний напис (рисунок 8).
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Надати ці права можна таким шляхом: меню
«Сервіс» — «Користувачі та права доступу» —
«Настроювання додаткових прав користувачів»
(рисунок 9).
Після вибору цього пункту меню відкрива
ється (якщо у вас, звичайно, достатньо прав
на це) форма для надання відповідних прав
(рисунок 10).
Ставимо позначку в пункті «Дозволити реда
гування КІ (контактної інформації) в списку» і
обов’язково записуємо внесені зміни. Без потреби
не надавайте таких прав, адже контактну інфор
мацію бажано вносити через відповідні форми,
послідовно заповнюючи їх реквізити.
Повернемося до заповнення контактної
інформації. Таблична частина вже заповнена
деякими типами даних. Якщо потрібно запов
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Рисунок 8

Рисунок 9
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Рисунок 10

нити той тип, який є у списку, але для нього ще
немає даних, відкрити форму для заповнення
можна, якщо зробити подвійний клік мишею
на порожньому значенні даних (рисунок 11).
У формі заповнюємо необхідні дані та збе
рігаємо їх, натиснувши на кнопку «Записати»
(при цьому дані будуть записані, а форма запису

залишається відкритою), або на кнопку «ОК»
(дані будуть записані, а форму запису після
цього буде закрито).
Форми запису контактних даних відріз
няються набором реквізитів для заповнення
залежно від типу контактної інформації. Типи
контактної інформації є сталими, й розширю
Рисунок 11
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Рисунок 12

вати цей перелік самостійно в режимі підпри
ємства неможливо. На даний час цей перелік
є таким, як зображено на рисунку 12.
Види контактної інформації є елементами
однойменного довідника, і до нього можна
вносити нові елементи. Але будьте уважні,
поповнюючи цей довідник новими елементами,
оскільки всі його елементи з видом об’єкту
контактної інформації «Довідник «Фізичні
особи» буде додано в табличну частину картки
елементу довідника «Фізичні особи», і з часом
буде дуже важко знаходити необхідний вид
контактної інформації для заповнення.
На рисунку 13 наведено довідник видів
контактної інформації з фільтром об’єкту

контактної інформації «Довідник «Фізичні
особи». Існує деяка особливість під час роботи
з формами заповнення контактної інформації.
Ви послідовно заповнюєте всі необхідні рек
візити, а програма самостійно формує поле
«Представлення».
Також на закладці «Загальне» розташований
білий прямокутник, призначений для додавання
(за потреби) фотографії фізичної особи. Для
цього робимо клік мишею на цьому прямо
кутнику, і відкривається форма вибору зобра
ження. Вибираємо потрібне, далі обов’язково
заповнюємо поле «Опис зображення» (рисунок 14), адже в разі порожнього поля система
не дасть змоги записати це зображення.
Рисунок 13
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Рисунок 14

У картці фізичної особи можна зберігати
кілька зображень, а також файли. Для роботи
із зображеннями та файлами в картці фізичної
особи натискаємо на кнопку «Файли». Якщо
ми додавали зображення вказаним вище спо

собом, то у формі, що відкрилася на закладці
«Зображення», ми побачимо саме його. У цій
формі можна додати й інші зображення. Якщо
на цій закладці є кілька зображень, одне з них
потрібно визначити як основне. Саме його ми
бачимо в картці фізичної особи.
Для того щоб встановити зображення як
основне, потрібно навести на нього курсор і
натиснути на кнопку «Основне зображення»
(рисунок 15). Якщо цього не зробити, основним
зображенням буде встановлено перше заванта
жене зображення. Зображення, яке вказано осно
вним, у списку виділяється жирним шрифтом.
На закладці «Файли» можна додавати необ
хідні файли (наприклад, відскановані паспорти,
водійські посвідчення та інше). У разі додавання
нового файлу програма запитує про необхід
ність видалити файл-джерело. Якщо на це
запитання відповісти «Так», файл буде заван
тажено до бази даних програми, і його буде
видалено з того місця, де він зберігався раніше.
Але в подальшому, за необхідності, файл, що
зберігається в програмі, можна буде зберегти
знову на жорсткому диску в іншому місці. Тому
дуже зручно видаляти файли-джерела для
оптимізації місця на жорсткому диску. Перед
Рисунок 15
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записом файлу в програму потрібно задати
його опис як і під час роботи із зображеннями.
Розглянемо закладку «Персональні дані»
(рисунок 16). Дані про громадянство вносяться
за допомогою натискання на кнопку з трьома
крапками — відкривається відповідна форма
для внесення даних (рисунок 17).
Заповнюємо форму та записуємо. Для
даних про громадянство підтримується збе
рігання змінених даних у регістрі відомостей
«Громадянство фізичної особи». Записи щодо

громадянства фізичної особи переглядаються
за допомогою кнопки «Історія».
Аналогічним чином заповнюються дані
щодо військового обліку (рисунок 18). У полі
«Відношення до військового обов’язку» зі ста
лого переліку обираємо:
 військовозобов’язаний;
 не військовозобов’язаний;
 призовник.
Для заповнення поля «Відношення до вій
ськового обліку» також слід обрати необхідний
Рисунок 16

Рисунок 17
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варіант із запропонованого переліку, зображе
ного на рисунку 19.
Дані в поле «Звання» вносяться із довід
ника «Військові звання», що містить широкий
перелік елементів, який за потреби може бути
розширений.
У полі «Група», зображеному на рисунку 20,
зі сталого переліку груп військового обліку
обирається необхідна.
Одна з двох категорій військового обліку
вказується в полі «Категорія». У полі «Військко
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Рисунок 18

Рисунок 19

мат або ВЧ (військова частина)» зазначається
елемент довідника «Військкомати та військові
частини». Для заповнення поля «Придатність»
із запропонованого переліку слід обрати необ
хідний варіант (рисунок 21). Поле «Підстава
непридатності» вказується у вигляді довільного
рядка.
Для уникнення введення помилкових відо
мостей деякі реквізити стають доступними
тільки при певному значенні інших реквізитів.
Усі записи, що були внесені у формі заповнення
Рисунок 20
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Рисунок 21

даних щодо військового обліку, зберігаються
в регістрі відомостей «Військовий облік». Цей
регістр містить також періодичні дані.
Що стосується роботи з табличними части
нами «Сім’я», «Мови», «Навчання» та «Професії»,
то всі дані, введені до них, зберігаються тільки в
картці фізичної особи, тобто в регістрах відо
мостей вони не зберігаються. Ці табличні частини
не мають персонального меню для роботи з
ними, тому робота з даними в них ведеться за
допомогою контекстного меню, яке з’являється
шляхом наведення курсору на потрібну частину
й натискання правої клавіші миші.
Дані про сімейний стан вносяться до рек
візиту «Сімейний стан» шляхом натискання на
кнопку з трьома крапками, після чого відкри
вається форма для внесення записів. Ці дані
зберігаються в регістрі відомостей «Сімейний
стан фізичних осіб», який підтримує зберіган
ня інформації про зміни в сімейному стані. Із
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форми запису даних про сімейний стан, що
викликається з картки фізичної особи, пере
глянути записи стосовно певної особи можна
натиснувши на кнопку «Історія».
Закладка «Додатково» містить дані про влас
тивості та категорії. Це інформація про додаткові
характеристики якогось об’єкта. Наприклад,
можна ввести властивість «Знання мов» (з мож
ливістю введення ознак «Так» чи «Ні»), і вносити
ці додаткові дані.
Остання закладка в картці фізичних осіб —
«Інше». Вона містить поле «Замітки», самі ж
замітки розташовані в однойменному регістрі
відомостей, який підтримує періодичні записи.
Також на закладці «Інше» є поле «Додаткова
інформація» для довільних записів, які зберіга
ються лише в картці фізичної особи. 
Продовження в наступних номерах

Кадровик України

Трудові відносини

Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Простій на підприємстві:

запровадження та оплата

Трапляється, що через різні причини діяльність підприємства може
частково або повністю зупинитися. Серед них фінансові труднощі,
відсутність замовлень, аварії, стихійні лиха тощо, без усунення яких
процес виробництва не може бути продовжено. У таких випадках, як
правило, запроваджують простій. Про види простою, його документальне
оформлення та виплати працівникам у зв’язку з виникненням такої
ситуації — у статті

Простій та його види
Згідно з частиною першою статті 34 КЗпП
простій — це призупинення роботи, спричи
нене відсутністю організаційних або технічних
умов, потрібних для виконання роботи, невід
воротною силою або іншими обставинами.
Простій може виникати як з вини працівника,
так і з не залежних від нього причин. Зважаючи
на це, простій може виникнути:
 з вини працівника;
 не з вини працівника;
 з інших причин, не залежних від праців
ника та роботодавця.
Зауважимо, що законодавством не визна
чено, що саме вважається виною працівника,
яка може призвести до простою, але в цьому
випадку під згаданим поняттям розуміють:
 протиправну, винну поведінку працівни
ка, яка має склад дисциплінарного проступку
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(наприклад, працівник без поважних причин не
виконує покладених на нього трудових функцій
та обов’язків);
 самовільну відсутність працівника на робо
чому місці (відлучення в особистих справах);
 недотримання працівником заходів без
пеки, в результаті чого виведено з ладу облад
нання;
 навмисне псування працівником облад
нання, інструментів, приладдя, без яких не
можна працювати;
 появу працівника на робочому місці в
нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичного сп’яніння.
Основними причинами простою не з вини
працівника є:
 технічні — необхідність ремонту облад
нання, на якому працює працівник;
 організаційні — не проводиться робо
та на одному або декількох робочих місцях,
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Якщо причиною простою
є небезпечна виробнича ситуація,
факт її наявності
підтверджується спеціалістом
з охорони праці підприємства
за участю представника
профспілки або уповноваженої
працівниками особи з питань
охорони праці

пов’язаних з виконанням роботи працівни
ком, відсутність необхідних матеріалів та
сировини;
 економічні — фінансові труднощі на під
приємстві, відсутність замовлень.
Не залежними від працівника та роботодав
ця причинами є:
 виробнича аварія, внаслідок якої виник
ла ситуація, небезпечна для життя або здо
ров’я працівників та навколишнього середо
вища;
 техногенна катастрофа;
 стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус
тощо);
 бойові дії, терористичні атаки, рейдерсь
ке захоплення тощо.
Якщо зупинення роботи виникає з вини
працівника, зрозуміло, що простій буде тільки
в нього. Передбачаємо можливість виникнен
ня запитання: яка кількість працівників має
одночасно припинити роботу, щоб виробни
чу ситуацію можна було вважати простоєм?
Відповідь на нього міститься в частині другій
статті 113 КЗпП: простоєм слід вважати як
призупинення роботи одного працівника, так
і призупинення роботи структурного підрозді
лу чи цілого підприємства. Тобто яка кількість
працівників має призупинити роботу, такій
кількості і запроваджують простій.
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Документальне оформлення
простою
Незалежно від причин простою його запро
вадження необхідно оформити у письмово
му вигляді. Доказами наявності простою на
підприємстві можуть бути доповідні та пояс
нювальні записки, акти, протоколи виробни
чих нарад, листування з постачальниками та
покупцями продукції (товарів, послуг), наказ
керівника підприємства, табель обліку вико
ристання робочого часу.
Якщо працівник призупиняє роботу не з
власної вини (наприклад, у зв’язку із полом
кою обладнання), він повинен попередити про
це роботодавця в особі бригадира, майстра,
інших посадових осіб (частина друга ст. 113
КЗпП). Порядок повідомлення працівником
роботодавця про початок простою та форму
такого повідомлення підприємство визначає
самостійно, оскільки законодавством вони не
встановлені. Зазвичай працівник оформляє
доповідну записку (додаток 1, с. 73).
Якщо ж причиною простою є неправо
мірна поведінка працівника, то з доповідною
запискою до керівництва підприємства вже
має звернутися безпосередній керівник такого
працівника. А від останнього в такому випадку
вимагають надати пояснювальну записку.
Якщо роботу призупиняє структурний під
розділ чи підприємство в цілому, повідомити
роботодавця про початок простою має особа,
визначена правилами внутрішнього трудового
розпорядку або локальними нормативними
актами (посадовою інструкцією). За необ
хідності така посадова особа може залучити
інших працівників для з’ясування причин про
стою та планування заходів щодо їх усунення.
У разі якщо причиною простою є небезпечна
виробнича ситуація, факт її наявності за необ
хідності підтверджується спеціалістом з охоро
ни праці підприємства за участю представника
профспілки або уповноваженої працівниками
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особи з питань охорони праці (якщо на під
приємстві немає профспілкової організації),
а також страхового експерта з охорони праці
(частина друга ст. 6 Закону України «Про охо
рону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ).
Після отримання доповідної записки (пові
домлення) про необхідність початку простою
комісія з числа працівників підприємства
(доцільно, щоб у ній були представники адмі
ністрації, трудового колективу та профспілки)
складає акт, яким підтверджує обставини, що
спричинили простій на підприємстві.
На законодавчому рівні не визначено типо
вої форми акта простою, тому його оформля
ють у довільній формі, але із зазначенням усіх
необхідних реквізитів. У акті (додаток 2, с. 74)
фіксують причини, що зумовили призупинення
роботи, пропозиції стосовно подолання наслід
ків простою та шляхи виходу з нього, а також
дати початку та ймовірного закінчення про
стою.
На підставі інформації від підлеглих та акта
про простій керівник підприємства має прий
няти рішення щодо визнання призупинення
роботи простоєм та видати наказ про затвер
дження акта. Наказ може складатися в довіль
ній формі і, як правило, в ньому зазначається:
 кого з працівників (у разі індивідуально
го простою) або якого підрозділу (яких підроз
ділів ) підприємства стосується простій;
 причини простою;
 розмір оплати праці працівників під час
простою;
 необхідність присутності або відсутності
деяких працівників на роботі під час простою;
 можливість тимчасового переведення
працівників на іншу роботу на період простою;
 заходи щодо подолання простою та його
наслідків;
 перелік працівників та обсяг роботи,
який вони повинні виконати для відновлення
виробничого процесу;
 особа або особи, які мають контролюва
ти виробничий процес під час простою;
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 дата закінчення простою (відновлення
роботи), якщо її можна визначити.
З наказом (додаток 3, с. 75) мають ознайо
митися всі працівники, яких він стосується, під
підпис. Якщо хтось з працівників відмовляєть
ся поставити підпис у такому наказі, необхідно
скласти акт про відмову.
У табелі обліку використання робочого
часу (типова форма № П-5) простої познача
ються літерним кодом «П» і цифровим — «23».

Місцеперебування працівників під
час простою
Питання щодо місцеперебування працівників
під час простою законодавством не врегульо
вано. Разом з тим відповідно до частини пер
шої статті 142 КЗпП трудовий порядок на під
приємстві визначається правилами внутріш
нього трудового розпорядку. Отже, в цьому
документі можна передбачити, що місцепере
бування працівників під час простою визначає
керівник підприємства у відповідному наказі,
зважаючи на конкретні обставини: тривалість
простою, наявність на робочих місцях шкідли
вих виробничих факторів, можливість переве
дення працівників на іншу роботу тощо.

Переведення на іншу роботу на час
простою
Згідно з частиною другою статті 34 КЗпП
простій як тимчасове призупинення робо
ти є підставою для переведення працівників
підприємства на іншу роботу, з урахуванням
спеціальності та кваліфікації, але тільки за їх
згодою. При цьому переводити працівників на
іншу роботу на тому ж самому підприємстві
можна на весь час простою, а на інше підпри
ємство, розташоване в тій самій місцевості, —
на строк до одного місяця.
Тимчасове переведення оформляється
наказом керівника підприємства, в якому
зазначається нове місце роботи, строк, на
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який переводять працівника, та інші відомості.
Відмова працівника від переведення не може
бути підставою для притягнення його до дис
циплінарної відповідальності. Відомості про
тимчасове переведення працівника на іншу
роботу, пов’язане з простоєм на підприємстві,
до трудової книжки не вносяться.

Оплата часу простою
Порядок оплати за час простою встановлено
статтею 113 КЗпП: він залежить від причини
простою, зокрема чи є в цьому вина праців
ника, чи він стався з інших, не залежних від
працівника, обставин.
Зокрема, час простою з вини працівника не
оплачується. А час простою не з його вини опла
чується із розрахунку не нижче 2/3 тарифної
ставки встановленого працівнику розряду (окла
ду). При цьому якщо положеннями колективно
го договору передбачено більший розмір оплати
в разі простою, вона здійснюється відповідно до
цього документа.
Статтею 113 КЗпП передбачено оплату саме
часу простою, тож якщо він триває не повний
робочий день, а лише кілька годин, вони опла
чуються із розрахунку 2/3 тарифної ставки
встановленого працівнику розряду (окладу), а
за решту годин нараховується зарплата в загаль
ному порядку.
Якщо простій пов’язаний із виникненням не
з вини працівника виробничої ситуації, небез
печної для його життя або здоров’я, а також
для навколишнього природного середовища,
за працівником зберігається середній заробіток.
Якщо простій виник у зв’язку з освоєнням
нового виробництва (продукції), то роботода
вець може проводити працівникам доплату до
попереднього середнього заробітку на строк
не більше як шість місяців.
У разі тимчасового переведення працівника
на іншу роботу на час простою питання оплати
праці визначається положеннями колективно
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го або трудового договору. Якщо ж працівника
не переводять, а переміщують на іншу роботу
(частина друга ст. 32 КЗпП), і його заробіток
зменшується з не залежних від нього причин,
то згідно з частиною другою статті 114 КЗпП
такому працівнику протягом двох місяців із
дня переміщення повинні проводити доплату
до попереднього середнього заробітку.
Нарахована під час простою зарплата опо
датковується в загальному порядку, тобто з неї
утримується податок на доходи фізичних осіб
(18 %) та військовий збір (1,5 %), а також нара
ховується єдиний соціальний внесок (22 %).

Приклад
Місячний оклад працівника становить 5000,00 грн. З 5 по 14 липня
2017 р. він не працював у зв’язку з простоєм.
Відпустки не оформлював, листок непрацездатності не надавав.
Підприємство працює за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними — в суботу та неділю. За нормами робочого часу
за такого режиму роботи кількість робочих
днів у липні 2017 р. становила 21. Час простою працівника припав на сім робочих днів.
За наказом керівника час простою оплачується працівнику із розрахунку 2/3 встановленого окладу.
Обчислимо середньоденну зарплату для
оплати часу простою:
((5000,00 грн ÷ 3 × 2) ÷ 21 роб. дн.) =
158,73 грн.
Оплата за час простою становить:
158,73 грн × 7 роб. дн. = 1 111,11 грн.
Розрахуємо оплату за відпрацьовані робочі
дні:
(5000,00 грн ÷ 21 роб. дн.) × 14 роб. дн. =
3 333,33 грн.
Загальна сума зарплати працівника за липень 2017 р. дорівнюватиме:
3 333,33 грн + 1 111,11 грн = 4 444,44 грн.
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Оплата листка непрацездатності
під час простою
Якщо простій стався не з вини працівника, то
незалежно від того, коли настала його тимча
сова непрацездатність — до початку простою
чи в період простою та продовжується після
його закінчення — дні тимчасової непраце
здатності внаслідок захворювання або травми,
не пов’язаної з нещасним випадком на вироб
ництві, оплачуються на загальних підставах.
На це вказує Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності (далі —
ФСС з ТВП) у листі від 9 квітня 2014 р. № 5.131-767.
На сьогодні порядок та розміри оплати за
листком непрацездатності встановлено Зако
ном України «Про загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV, статтею 23 якого визна
чено випадки, коли допомога по тимчасовій
непрацездатності не надається. Про простій у
ній не йдеться. Крім того, жодний інший нор
мативний документ не передбачає винятків
щодо оплати тимчасової непрацездатності,
яка настала під час простою. Отже, листок не
працездатності, період якого припадає на час
простою (частково або повністю), працівнику
має бути оплачено на загальних підставах.
Про хворобу під час простою, що виник з
вини працівника, ФСС з ТВП у зазначеному
листі не згадує. Оскільки в такому випадку
працівнику взагалі не оплачується час про
стою, можна припустити, що й листок непра
цездатності також не оплачується. Жодних
роз’яснень офіційних органів з цього приводу
немає.

Відпустки та простій
Згідно з пунктом 2 Закону України «Про від
пустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
час, коли працівник фактично не працював,
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але за ним на підставі законодавчих норм збе
рігалися місце роботи (посада) та заробітна
плата повністю або частково, зараховується
до стажу роботи, що дає право на щорічну
основну відпустку. Це означає, що час простою
не з вини працівника, оплачений із розрахунку
не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого
працівнику розряду (окладу), враховується для
надання йому щорічної відпустки.
Разом з тим під час розрахунку середньої
заробітної плати для оплати часу щорічної
відпустки час, протягом якого працівник
згідно з чинним законодавством або з інших
поважних причин не працював та за ним не
Приклад
Працівник подав заяву про надання
щорічної відпустки з 16 по 29 жовтня
2017 р. Розрахунковим періодом є жовтень
2016 р. — вересень 2017 р., при цьому в період з 1 по 31 липня 2017 р. на підприємстві
було запроваджено простій не з вини працівника.
Оклад працівника становить 6000,00 грн.
Оплата за час простою здійснювалася в
розмірі 2/3 посадового окладу.
Загальна сума зарплати працівника за розрахунковий період становить 66 700,00 грн,
у т. ч. за період простою — 4000,00 грн.
Визначимо кількість календарних днів, що
враховуються під час розрахунку середньої
зарплати:
366 к. дн. – 11 к. дн. – 31 к. дн. = 324 к. дн.,
де 11 к. дн. — святкові й неробочі дні в розрахунковому періоді;
31 к. дн. — дні простою.
Середньоденна зарплата працівника становить:
(66 700,00 грн – 4000,00 грн) ÷ 324 к. дн. =
193,52 грн.
Сума відпускних дорівнює:
193,52 грн × 14 к. дн. = 2709,28 грн.
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Увага!
Час простою та оплата за нього не враховуються під час розрахунку відпускних
тільки у випадку, якщо простій виник не з
вини працівника. Якщо простій мав місце
з вини останнього, такий період враховують, що в результаті негативно позначається на сумі відпускних.
зберігався заробіток або зберігався частково,
виключається із розрахункового періоду (аб
зац шостий п. 2 розділу ІІ Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100).
Тобто якщо під час обчислення середньої
заробітної плати для оплати часу щорічної
відпустки до розрахункового періоду (останні
12 календарних місяців роботи, що передують
місяцю надання відпустки) потрапляє час про
стою підприємства, його слід виключити із
розрахункового періоду.
Приклад
Використовуючи умови прикладу на
с. 71, припустимо, що простій стався з вини працівника. Час простою йому не
оплачувався. Загальна сума зарплати працівника за розрахунковий період становить
62 700,00 грн.
Кількість календарних днів, що враховуються під час розрахунку середньої зарплати,
становить:
366 к. дн. – 11 к. дн. = 355 к. дн.,
де 11 к. дн. — святкові й неробочі дні в розрахунковому періоді.
Середньоденна зарплата працівника дорівнює:
62 700,00 грн ÷ 355 к. дн. = 176,62 грн.
Обчислимо суму відпускних:
176,62 грн × 14 к. дн.= 2472,68 грн.
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Відзначимо також, що деякі роботодавці,
щоб зекономити кошти на оплату часу про
стою, пропонують працівникам оформити
відпустку без збереження зарплати (неопла
чувану). Надання такої відпустки передбачено
частиною другою статті 84 КЗпП: вона нада
ється тільки за згодою сторін і на строк не
більше ніж 15 календарних днів. Тобто праців
ник має право відмовитися від такої відпустки.

Допомога підприємству на період
простою
Підприємство, діяльність якого пов’язана з
виробництвом продукції і на якому «плану
ється» тривалий простій, може запровадити
тимчасове зупинення (скорочення) виробни
цтва. Це дасть йому право отримати від Фонду
загальнообов'язкового соціального страхування
на випадок безробіття допомогу по частково
му безробіттю для своїх працівників, що стане
істотною допомогою в нелегкий для підпри
ємства час.
Для запровадження тимчасового зупинення
(скорочення) виробництва законодавством вста
новлено певні умови (абзац другий п. 1.2 Поряд
ку надання допомоги по частковому безробіттю,
затвердженого наказом Міністерства соціальної
політики України від 7 березня 2013 р. № 103;
далі — Порядок № 103).
По-перше, процедура зупинення виробни
цтва може бути запроваджена для всього під
приємства чи окремого цеху (дільниці) із замкну
тим циклом виробництва або для окремого
структурного підрозділу підприємства, в якому
здійснюються всі етапи технологічного процесу
з виробництва певного виду продукції.
По-друге, тимчасове зупинення (скорочення)
виробництва повинно мати невідворотний та
тимчасовий характер, тривати не менше трьох
місяців і не перевищувати шести місяців. При
цьому невідворотний та тимчасовий характер
зупинення виробництва має бути пов’язаний з:
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Додаток 1
Зразок оформлення доповідної записки працівника
Майстру підготовчо-розкрійного цеху
Андрієнку С. П.
закрійника верхнього одягу
Борисюк О. І.
Доповідна записка
Повідомляю, що сьогодні, 03.10.2017 р., станом на 9:00 на моє робоче місце
не надійшли матеріали для роботи (тканини), через що я не маю можливості
працювати. У зв’язку з цим доводжу до Вашого відома про можливий простій
на моєму робочому місці починаючи з 10:00 і до часу забезпечення мене необхідними матеріалами.
03.10.2017 р.			

Борисюк		

фінансовими або економічними труднощами,
аварією, пожежею, стихійним лихом, іншими
непередбачуваними та непереборними подіями,
що відбулись незалежно від волі та бажання під
приємства та призвели до зупинки (скорочення)
виробництва та тривалості робочого часу.
По-третє, тимчасове зупинення (скорочення)
виробництва не повинно залежати від працівни
ків та роботодавця й має охоплювати не менш
як 20 % чисельності працівників підприємства
(дільниці, структурного підрозділу).
Отже, якщо на підприємстві виконуються
всі зазначені умови, воно замість простою може
запровадити тимчасове зупинення ви-робництва.
Але це ще не все. Отримати допомогу по частко
вому безробіттю можуть лише ті виробничі під
приємства, які не мають заборгованості з виплати
зарплати, що виникла до зупинення виробництва,
та заборгованості щодо сплати страхових внесків
згідно з пунктом 1.4 Порядку № 103. Крім того,
є й окремі вимоги до працівників, яким виплачу
ватиметься така допомога.
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О. І. Борисюк

Щоб отримати допомогу по частковому безро
біттю, підприємство зобов’язане письмово повідо
мити про можливе зупинення виробництва тери
торіальний орган за місцем взяття його на облік як
платника єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування не пізніше дати
початку зупинення (скорочення) виробництва
(п. 2.1 Порядку № 103) і не пізніше шести місяців з
дати початку зупинення (скорочення) виробництва
подати територіальному органу документи, визна
чені пунктом 2.3 Порядку № 103:
 заяву;
 копію наказу про зупинення (скорочення)
виробництва, завірену печаткою підприємства;
 відомості про працівників (прізвище, ім’я,
по батькові, ідентифікаційний номер або серія
та номер паспорта);
 висновок організації роботодавців облас
ного рівня (галузевої організації роботодавців)
про те, що зупинення (скорочення) виробництва
має невідворотний та тимчасовий характер і не
залежить від організаційно-виробничих причин
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Додаток 2
Зразок акта про простій на підприємстві
АКТ
03.10.2017 р. № 9
м.Київ
Про простій на виробництві
Ми, що підписалися нижче, склали цей акт про те, що доповідна записка
закрійника верхнього одягу Борисюк О. І. відповідає ситуації, яка виникла на її
робочому місці внаслідок відсутності матеріалів для роботи. Матеріали відсутні
у зв’язку з поломкою обладнання на Тернопільській ткацькій фабриці, яка є
постачальником цих матеріалів.
Пропонуємо тимчасово встановити закрійнику верхнього одягу Борисюк О. І.
простій з 3 жовтня 2017 р. до дати отримання матеріалів (орієнтовно до 10 жовтня 2017 р.).
У період простою пропонуємо директору ТОВ «Швейна фабрика «Мілана»
Корнієнку С. С. звернутися до інших постачальників матеріалів для верхнього
одягу, зокрема до Чернігівської ткацької фабрики.
Заступник директора з постачання

Петренко

Л. І. Петренко

Майстер підготовчо-розкрійного цеху

Андрієнко

С. П. Андрієнко

Інспектор з кадрів відділу кадрів		

Головань

Р. Т. Головань

або підтвердження форс-мажорних обставин,
видане Торгово-промисловою палатою України
(іншим уповноваженим органом);
 довідки про відсутність заборгованості з
виплати заробітної плати та несплачених фінан
сових санкцій за недодержання норм законодав
ства про зайнятість.
У разі зупинення (скорочення) виробни
цтва та тривалості робочого часу працівників,
яке є вимушеним, коли вичерпано всі мож
ливі заходи запобігання йому, потрібно пода
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ти копію спільного рішення підприємства та
профспілкової організації (представника тру
дового колективу), з якою (яким) укладено
колективний договір, про те, що зупинення
(скорочення) виробництва дійсно є вимуше
ним, оскільки вичерпано всі можливі заходи
запобігання.
Після отримання коштів підприємство повин
но виплачувати їх працівникам винятково як
допомогу по частковому безробіттю й не має
права використовувати їх в інших цілях.
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Додаток 3
Зразок наказу про запровадження простою
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛАНА»
НАКАЗ
03.10.2017 р.		

м. Київ 			

№ 123-К

Про запровадження виробничого простою
Беручи до уваги доповідну записку закрійника верхнього одягу Борисюк О. І.
та обставини, викладені в акті про простій від 03.10.2017 р. № 9, на підставі
статей 34 та 133 КЗпП
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити акт про виробничий простій закрійника верхнього одягу
Борисюк О. І.
2. Установити початок простою з 3 жовтня 2017 р. до дати отримання матеріалів (орієнтовно до 10 жовтня 2017 р.).
3. Головному бухгалтеру (Мельниченко Л. П.) забезпечити нарахування
заробітної плати закрійника верхнього одягу Борисюк О. І. в період простою в
розмірі 2/3 посадового окладу.
4. Закрійника верхнього одягу Борисюк О. І. перебувати на робочому місці
до отримання додаткового розпорядження щодо початку роботи.
5. Заступнику директора з постачання (Петренко Л. І.) постійно бути на
зв’язку з керівництвом Тернопільської ткацької фабрики та оперативно повідом
ляти мені про стан справ і початок відновлення роботи закрійником верхнього
одягу Борисюк О. І.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Підстави: 1. Доповідна записка Борисюк О. І. від 03.10.2017 р.
2. Акт про простій на виробництві від 03.10.2017 р. № 9.
Директор

		

Корнієнко

С. С. Корнієнко

З наказом ознайомлений
Борисюк О. І. Борисюк
03.10.2017
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Ольга Гуменюк,

експерт із соціального страхування

Актуальні питання оплати
листків непрацездатності

Закінчення. Початок у № 9/2017

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 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);
 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);
 Фонд соціального страхування України (далі — Фонд);
 листок непрацездатності (далі — ЛН).

Як розраховувати страховий стаж для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо працівника, якого було звільнено
місяць тому, знову прийнято на ту ж роботу?
Відповідно до статті 19 Закону № 1105 право
на матеріальне забезпечення та соціальні послуги
за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності мають застраховані громадяни
України, іноземці, особи без громадянства та чле
ни їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше
не передбачено міжнародним договором України,
згода на обов’язковість якого надана Верховною
Радою України. Це право виникає з настанням
страхового випадку в період роботи (включаючи
час випробування та день звільнення), якщо інше
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не передбачено законом. Таким чином, періоди,
протягом якого особа не перебувала в трудових
відносинах, не входять до страхового стажу.
Статтею 24 Закону № 1105 передбачено, що
допомога по тимчасовій непрацездатності ви
плачується застрахованим особам залежно від
страхового стажу в таких розмірах:
 50 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий стаж
до трьох років;
 60 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий стаж
від трьох до п’яти років;
 70 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий стаж
від п’яти до восьми років;
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 100 % середньої заробітної плати (дохо
ду) — застрахованим особам, які мають страхо
вий стаж понад вісім років;
 100 % середньої заробітної плати (дохо
ду) — незалежно від набутого страхового стажу
пільговим категоріям застрахованих осіб.
Право на пільгову оплату мають застраховані
особи, віднесені до 1-3 категорій осіб, які по
страждали внаслідок Чорнобильської катастро
фи; один з батьків або особа, яка їх замінює та
доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка по
терпіла від Чорнобильської катастрофи; ветерани
війни та особи, на яких поширюється чинність
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII; особи, віднесені до жертв
нацистських переслідувань відповідно до Закону
України «Про жертви нацистських переслідувань»
від 23 березня 2000 р. № 1584-III; донори, які
мають право на пільгу, передбачену статтею 10
Закону України «Про донорство крові та її ком
понентів» від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР.
Крім того, відповідно до частини четвертої
статті 19 Закону № 1105 застраховані особи,
які протягом 12 місяців перед настанням стра
хового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування мають страховий стаж менше шести
місяців, мають право на допомогу по тимчасовій
непрацездатності, виходячи з нарахованої заро
бітної плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої за
коном у місяці настання страхового випадку. При
цьому Закон № 1105 не висуває вимоги, щоб
шість місяців страхового стажу в 12-місячному
періоді перед настанням страхового випадку було
набуто застрахованою особою безперервно та в
одного роботодавця.
Страховий стаж, що обчислюється відповідно
до частини першої статті 21 Закону № 1105, це
період (строк), протягом якого особа підлягала
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та за який щомісяця сплачено
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нею та роботодавцем або нею страхові внески
в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий
внесок. Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI у разі,
якщо база нарахування єдиного внеску (крім ви
нагороди за цивільно-правовими договорами) не
перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який нарахо
вується заробітна плата, то сума єдиного внеску
розраховується як добуток розміру мінімальної
заробітної плати та ставки єдиного внеску. Тобто
роботодавець зобов’язаний доплачувати суму
єдиного внеску до мінімального розміру. Умовою
застосування зазначеної норми є перебування
найманого працівника у трудових відносинах
повний календарний місяць.
У разі звільнення або прийняття працівника на
основне місце роботи посеред місяця, внаслідок
чого нарахована заробітна плата за відпрацьо
ваний час у цьому місяці не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої зако
ном, сума єдиного внеску розраховується з фак
тично нарахованої заробітної плати незалежно
від її розміру (лист Державної фіскальної служби
України від 14 лютого 2015 р. № 4979/7/99-9917-03-01-17).
Якщо сума сплачених за відповідний місяць
страхових внесків менша, ніж мінімальний стра
ховий внесок, такі періоди розраховуються за
наведеною формулою та підсумовуються:
ТП = Св ÷ В,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується
до страхового стажу та визначається в місяцях;
Св — сума єдиного внеску на загальнообо
в’язкове державне соціальне страхування, спла
ченого за відповідний місяць;
В — мінімальний розмір страхового внеску за
відповідний місяць.
Якщо ж вийде так, що сума сплачених за
неповний місяць роботи страхових внесків не
менша мінімального страхового внеску, то цей
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місяць зараховується до страхового стажу як
повний (лист Виконавчої дирекції Фонду со
ціального страхування з тимчасової втрати пра
цездатності від 5 червня 2015 р. № 5.2-32-946).
Страховий стаж обчислюється за даними
персоніфікованого обліку відомостей про
застрахованих осіб Державного реєстру загаль
нообов’язкового державного соціального стра
хування, а за періоди до його запровадження — у
порядку та на умовах, передбачених законодав
ством, чинним раніше.
Оскільки роботодавці мають право отриму
вати інформацію лише про застрахованих осіб,
які перебувають з ними в трудових відносинах,
і виключно за період перебування особи в тру
дових відносинах з ними, то в деяких випадках
застрахованій особі варто самостійно звернутись
до органу Пенсійного фонду України за місцем
своєї реєстрації для отримання довідки про під
твердження стажу та пред’явити паспорт і до
відку про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків або свідоцтво
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (п. 3 розділу ІІІ Положення про
реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, затвердженого постановою прав
ління Пенсійного фонду України від 18 червня
2014 р. № 10-1).
Дані про страховий стаж з довідки за формою
ОК-5 або ОК-7 слід порівнювати з відомостями,
внесеними до трудової книжки. Оскільки якщо
особа виконувала роботи або надавала послуги
за цивільно-правовими договорами і, відповідно,
сплачувала єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, в довідці будуть
зазначені такі періоди та виплати, але вони не під
лягають включенню до страхового стажу, оскіль
ки особа не перебувала у трудових відносинах.
Отже, працівнику кадрової служби слід:
 обчислити страховий стаж працівника до
звільнення;
 перевірити його трудову книжку: якщо до
неї внесено запис про те, що застрахована особа
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була прийнята на роботу іншим роботодавцем,
доцільно зажадати від працівника довідку про
підтвердження стажу, набутого в іншого робо
тодавця;
 додати стаж, набутий працівником після
повторного прийняття на роботу.
Яке підприємство має оплачувати ЛН по вагітності та пологах працівниці, яку переведено на
інше підприємство, якщо страховий випадок
настав до переведення?
Згідно зі статтею 19 Закону № 1105 право на
матеріальне забезпечення та соціальні послуги за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності виникає з настанням страхо
вого випадку в період роботи (включаючи час
випробування та день звільнення), якщо інше не
передбачено законом.
Матеріальне забезпечення застрахованим
особам, які працюють на умовах трудового до
говору (контракту), призначається та надається
за основним місцем роботи (крім допомоги по
тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд
за хворою дитиною), допомоги по вагітності
та пологах, які надаються за основним місцем
роботи та за сумісництвом у порядку, встанов
леному КМУ).
У разі ліквідації (реорганізації) підприємства,
установи, організації матеріальне забезпечення за
страховими випадками, які настали до їх ліквіда
ції (реорганізації), виплачується застрахованим
особам їх правонаступником, а в разі відсутності
правонаступника — робочим органом Фонду за
місцем здійснення обліку ліквідованого підпри
ємства, установи, організації як страхувальника.
У результаті ліквідації підприємства або його
реорганізації з наступним скороченням чисель
ності (штату) працівників звільняють відповідно
до пункту 1 статті 40 КЗпП. Трудовим законо
давством звільнення працівника в період його
тимчасової непрацездатності, а також у період
перебування працівника у відпустці з ініціативи
роботодавця заборонено, за винятком звіль
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Період тимчасової непрацездатності застрахованих осіб підлягає оплаті за календарні дні хвороби незалежно від графіка
роботи підприємства чи конкретного працівника
нення за пунктом 5 статті 40 КЗпП. Ця норма
не поширюється на випадок повної ліквідації
підприємства, установи, організації.
Якщо нове підприємство створюється шля
хом реорганізації діючих з виділенням частини
підприємств або їх структурних підрозділів, то
працівників звільняють у зв’язку з реорганізацією
або переводять до новоствореного підприємства
відповідно до пункту 5 статті 36 КЗпП, але за їх
згодою. Звільнення працівника у зв’язку з пере
веденням до нового підприємства не позбавляє
його права на отримання допомоги по тимчасовій
непрацездатності за страховим випадком, що на
став до реорганізації. Матеріальне забезпечення
має виплачуватися попереднім роботодавцем,
навіть якщо період непрацездатності продовжу
ється після реорганізації. Зверніть увагу, що роз
рахунковим періодом для обчислення середньої
заробітної плати буде період, упродовж якого
працівник встиг пропрацювати на новому місці
роботи після реорганізації.
Застрахованим особам, стосовно яких стра
хувальником не виконано обов’язків щодо нара
хування та виплати матеріального забезпечення
за страховими випадками у зв’язку з відсутністю
можливості встановлення місцезнаходження
цього страхувальника, що підтверджується да
ними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування та актами
перевірки центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику з питань нагляду
та контролю за додержанням законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування, призначення та виплата матеріального
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забезпечення здійснюються робочим органом
Фонду за місцем реєстрації їх місця проживання
чи перебування в порядку, встановленому прав
лінням Фонду.
Під час заповнення зворотного боку ЛН 28
червня вказувати як неробочий день?
Постановою КМУ від 26 червня 2015 р. № 439,
що набрала чинності 4 липня 2015 р., було внесено
суттєві зміни до Порядку № 1266. Зокрема, сума
страхових виплат застрахованим особам та оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця обчислюється шля
хом множення суми денної виплати, розмір якої
встановлюється у відсотках середньоденної заро
бітної плати залежно від страхового стажу, якщо
його наявність передбачена законодавством, на
кількість календарних днів, що підлягають оплаті
(п. 2 Порядку № 1266). Отже, період тимчасової
непрацездатності застрахованих осіб підлягає
оплаті за календарні дні хвороби незалежно від
графіка роботи підприємства чи конкретного пра
цівника. Таке положення не суперечить положен
ням Інструкції № 455, а саме: згідно з пунктом 2.5
цієї Інструкції ЛН у разі захворювання, травми,
в т. ч. побутової, видається в день установлення
непрацездатності, незалежно від того, є цей день
робочим чи вихідним для працівника, крім ви
падків лікування в стаціонарі. Обчислюється ЛН в
календарних днях (п. 2.1 Інструкції № 455).
Зважаючи на вищенаведене, було б доцільно
внести відповідні зміни і до бланку ЛН, але на сьо
годні цього не зроблено. Оскільки на зворотному
боці ЛН визначають дні хвороби, що підлягають
оплаті, а це календарні дні, то вихідні та святкові
дні слід вказувати як робочі. Що стосується того,
що розділ ЛН «Довідка про заробітну плату» пе
редбачає шість місяців розрахункового періоду,
а не 12, то не буде порушенням розділ не запо
внювати, а до ЛН додавати розрахунок середньої
заробітної плати за 12 місяців, засвідчений під
писом керівника та головного бухгалтера, а також
печаткою підприємства. 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Працівники лабораторій
у Класифікаторі професій:
завдання та обов’язки

Б

агато підприємств, установ і органі
зацій (далі — підприємство) мають у
своєму складі такі структурні підроз
діли, як лабораторії, в яких працюють
фахівці різних професій. Умовно їх можна
поєднати в одну професійну групу — «праців
ники лабораторій» або «лаборанти». Разом з
тим у Національному класифікаторі України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі —
КП) не передбачено окремого професійного
угруповання, яке б об’єднувало назви робіт
(посад), що виконують (обіймають) працівники
лабораторій, тому їх можна зустріти у різних
професійних угрупованнях КП, а кваліфікаційні
характеристики відповідних посад і професій —
у різних галузевих випусках Довідника кваліфі
каційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП). Такий стан справ зі згаданим
професійним угрупованням іноді створює для
кадровиків труднощі під час підбору назв по
сад згідно з КП для штатного розпису певної
лабораторії, а також під час складання для
працівників лабораторій посадових (робочих)
інструкцій. Як же правильно розрізняти таких
фахівців та не заплутатися під час оформлення
кадрової документації? На ці та інші запитання
відповімо в статті.
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Лабораторії та їх види
Для того щоб правильно класифікувати праців
ників лабораторій, слід мати загальне уявлення
про поняття «лабораторія» та її види. Згідно з ви
значенням, що міститься в Тлумачному словнику
української мови, лабораторія — це:
 спеціальне приміщення, обладнане для
проведення експериментів, дослідів, випро
бувань тощо;
 спеціалізована установа або її відділ, де
проводяться експерименти, досліди, випро
бування тощо.
Із зазначеного зрозуміло, що поняття «лабора
торія» не пов’язано лише з однією галуззю науки,
тому на практиці вони створюються в найрізно
манітніших сферах, а їх працівники мають різну
спеціалізацію. Тож залежно від організаційної
самостійності та підпорядкованості лабораторії
можна розподілити на:
 самостійні організаційні одиниці, що фак
тично є самостійними підприємствами, іноді
досить великими та зі складною організаційною
структурою;
 структурні підрозділи у складі окремих
підприємств, які спеціалізуються на певних
видах діяльності.
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Належність лабораторії до одного із зазна
чених видів обумовлює правовий та професій
ний статус їх керівників — перших керівників
підприємств або керівників структурних під
розділів.
Лабораторії можна класифікувати на різні
види залежно від певних критеріїв, які також
обумовлюватимуть професійний склад їх пра
цівників, наприклад:
 виду діяльності: вимірювальні, випро
бувальні, калібрувальні, дослідні тощо;
 професійної складності виконуваних
робіт: роботи із застосуванням стандартних
методів, складні роботи з використанням не
стандартних методів, у т. ч. самостійно роз
роблених тощо;
 об’єктів, на які спрямована діяльність ла
бораторій: вимірювальні засоби (інструменти,
устаткування, стандартні зразки), предмети
(матеріальні об’єкти, сировина, товари тощо) та
їх якість (сипучість, теплова стабільність, склад
окремих елементів тощо); фізичні, хімічні або
інші величини під час вимірювання (витрати,
температура, вологість) тощо;
 сфери застосування результатів діяль
ності: види економічної діяльності (енергетика,
охорона здоров’я, освіта, водне господарство,
охорона навколишнього середовища тощо),
виробничі галузі (харчова, автомобільна, наф
тогазова промисловість тощо), окремі підпри
ємства.
Залежно від можливості визнання резуль
татів діяльності лабораторії, в т. ч. різними
сторонніми організаціями, деякі лабораторії
можна класифікувати на акредитовані та неакредитовані. Наприклад, лабораторії можуть
бути так званими «органами з оцінки відпо
відності», тобто органами, які оцінюють, чи
відповідає певна продукція (устаткування,
інструменти, сировина, технології, персонал
тощо) певним нормативним актам (стандартам
тощо). Зокрема, згідно зі статтею 1 Закону
України «Про акредитацію органів з оцінки
відповідності» від 17 травня 2001 р. № 2407-III
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(далі — Закон № 2407) акредитація органів з
оцінки відповідності (далі — акредитація) —
засвідчення національним органом України з
акредитації того, що орган з оцінки відповід
ності відповідає вимогам національних стан
дартів, гармонізованих з відповідними між
народними та європейськими стандартами,
та в разі необхідності будь-яким додатковим
вимогам щодо акредитації у відповідних сфе
рах для провадження визначеної діяльності з
оцінки відповідності.
Згідно зі статтею 10 Закону № 2407 до
органів з оцінки відповідності, серед інших,
належать і випробувальні та калібрувальні
лабораторії. Для того щоб компетентність за
значених лабораторій здійснювати певні види
діяльності визнавалася всіма іншими сторон
німи організаціями, до її працівників можуть
висуватися підвищені кваліфікаційні вимоги,
відповідність яким має бути підтверджена
документами: сертифікатами, дозволами, сві
доцтвами тощо.
Кадровикам, які мають справу з персоналом
акредитованих лабораторій (або лабораторій,
які в майбутньому набудуть такого статусу), а
також з персоналом, що бере участь у здійсненні
процесу акредитації, слід також звернути увагу
на те, що Закон № 2407 містить і деякі поло
ження, що безпосередньо стосуються роботи з
таким персоналом. Наприклад, у окремих його
статтях йдеться про таке:
 діяльність з акредитації базується, зокрема,
на принципі професійної компетентності вико
навців робіт (ст. 5);
 основними функціями національного
органу України з акредитації є, зокрема, органі
зація відбору, навчання, підготовки та атестації
персоналу з акредитації (ст. 6);
 основними функціями Ради з акредитації
є, зокрема, погодження кваліфікаційних вимог,
порядку та правил атестації персоналу з акреди
тації, складу атестаційної комісії персоналу (ст. 7).
Залежно від специфіки діяльності лабо
раторії можуть мати різні назви. Наприклад,
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Поняття «лабораторія» не
пов’язано лише з однією галуззю
науки, тому лабораторії
створюються в
найрізноманітніших сферах,
а їх працівники мають різну
спеціалізацію

на великих виробничих підприємствах часто
утворюються так звані центральні заводські
лабораторії, до складу яких можуть входи
ти інші лабораторії залежно від специфіки
окремого підприємства: наприклад, хімічна,
електротехнічна, металографічна, санітарна,
радіоактивних ізотопів тощо. Серед основних
функцій центральної заводської лабораторії, які
дають у т. ч. загальне уявлення про професійні
категорії її працівників, можна навести такі:
 виконання дослідницьких робіт, які спри
яють технічному розвитку підприємства;
 контроль за якістю сировини та матеріа
лів, які постачаються на підприємство;
 проведення дослідницьких робіт щодо
використання нових матеріалів у проектованих
видах продукції;
 участь у роботі з проектування та впро
вадження у виробництво нової техніки та тех
нології;
 розробка та дослідження нових методів
визначення якості сировини, матеріалів та
продукції;
 дослідження у сфері промислової са
нітарії;
 дослідження щодо можливості вико
ристання на виробництві досягнень у різних
галузях науки та техніки (електроніки, хімії,
інформаційних технологій тощо);
 впровадження сучасних засобів і методів
вимірювань, контроль за станом відповідного
устаткування та інструментів;
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 визначення економічної ефективнос
ті від впровадження нових матеріалів або
технологічних процесів, що розробляються
лабораторією;
 розробка інструкцій щодо використання
нових видів матеріалів у виробництві;
 складання технічних висновків та надання
допомоги раціоналізаторам і винахідникам на
підприємстві під час впровадження їх пропо
зицій і винаходів на виробництві.

Працівники лабораторій у КП
Різноманіття лабораторій, про яке йшлося
вище, обумовлює існування в КП широкого
кола професійних назв робіт, які, з одного
боку, можна віднести до узагальненого про
фесійного угруповання «Працівники різних
лабораторій», а з іншого, можна розподілити
залежно від кваліфікаційної спеціалізації пра
цівників та їх освітньо-кваліфікаційного рівня.
Тому під час вибору назви професії (посади)
з КП під час розробки штатного розпису слід
обов’язково звертати увагу не лише на професійні назви робіт, а й на назви професійних
угруповань, до яких вони належать і які мо
жуть надати більш повну інформацію про види
економічної діяльності, де застосовуються
відповідні посади, та про інші характеристики
окремих професій.
Для допомоги кадровикам у виборі назв ро
біт (посад) із КП у таблиці 1 наведено чинні на
сьогодні професійні назви робіт (посад), безпо
середньо пов’язані з діяльністю лабораторій, а
також назви професійних угруповань, до яких
вони належать. Зауважимо, що крім наведених
у таблиці 1 штатні розписи лабораторій мо
жуть містити й професійні назви робіт (посад)
працівників інших професійних категорій, які є
загальними для декількох видів діяльності і тому
можуть бути у штатних розписах як лабораторій,
так і інших структурних підрозділів або органі
заційних одиниць.
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Професійні назви робіт (посад) працівників лабораторій
та професійні угруповання КП, до яких вони належать
Код КП
1210.1
1210.1
1221.2
1221.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1223.2
1223.2
1228
1228
1229.4
1229.4
1229.7
1229.7
1231
1231
1232
1232
1232
1232
1237.2
1237.2
1237.2
1237.2
1237.2
1237.2
2145.2
2145.2
2149.2

Таблиця 1

Угруповання/професійна назва роботи (посади)
Керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй
Директор лабораторії
Hачальники (iншi керiвники) та майстри виробничих пiдроздiлiв у сiльському, лiсовому та водному
господарствах, у риборозведеннi, рибальствi та природно-заповідній справі
Начальник (завідувач) лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство)
Hачальники (iншi керiвники) та майстри виробничих дiльниць (пiдроздiлiв) у промисловостi
Майстер виробничої лабораторії
Начальник (завідувач) виробничої лабораторії
Начальник (завідувач) хімічної лабораторії
Начальник лабораторії з контролю виробництва
Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики
Начальник лабораторії метрології
Hачальники (iншi керiвники) та майстри дiльниць (пiдроздiлiв) у будiвництвi
Начальник лабораторії з контролю виробництва
Керiвники виробничих пiдроздiлiв у побутовому обслуговуваннi
Завідувач фотолабораторії
Керiвники пiдроздiлiв у сферi освiти та виробничого навчання
Завідувач лабораторії (освіта)
Керiвники iнших основних пiдроздiлiв в iнших сферах дiяльностi
Завідувач лабораторії
Керiвники фiнансових, бухгалтерських, економiчних, юридичних та адмiнiстративних пiдроздiлiв та інші
керівники
Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень
Керiвники пiдроздiлiв кадрiв i соціально-трудових вiдносин
Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці
Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом
Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань праці
Hачальники (завiдувачi) науково-дослiдних пiдроздiлiв та пiдроздiлiв з науково-технiчної пiдготовки
виробництва та інші керівники
Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва)
Завідувач філіалу лабораторії
Начальник дослідної лабораторії
Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.)
Начальник центральної заводської лабораторії
Iнженери-механiки
Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової
Iнженери (iншi галузi iнженерної справи)
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Код КП
2149.2
2223.2
2223.2
2229.2
2229.2
2229.2
2229.2
2229.2
2229.2
2229.2
2229.2
3111
3111
3111
3111
3112
3112
3116
3116
3117
3117
3119
3119
3211
3211
3211
3211
3212
3212
3221
3221
3221
3227
3227
3228
3228
3229
3229
3229
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Угруповання/професійна назва роботи (посади)
Інженер-лаборант
Ветеринари
Лікар ветеринарної медицини з лабораторної діагностики
Професiонали в галузi медицини (крiм сестринської справи та акушерства)
Лікар-лаборант
Лікар-лаборант-імунолог
Лікар-лаборант-гігієніст
Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
Лікар-лаборант з клінічної біохімії
Лікар-лаборант-генетик
Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями
Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції
Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
Технiки-будiвельники
Технік-лаборант (будівництво)
Лаборанти та технiки в хiмiчному виробництві
Технік-лаборант (хімічне виробництво)
Технiчнi фахiвцi в галузi видобувної промисловостi та металургiї
Технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія)
Iншi технiчнi фахiвцi в галузi фiзичних наук та технiки
Лаборант (галузі техніки)
Лаборанти в галузi бiологiчних дослiджень
Лаборант (біологічні дослідження)
Технік-лаборант (біологічні дослідження)
Технік-лаборант
Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природнозаповідній справі
Лаборант (ветеринарна медицина)
Медичнi асистенти
Лаборант (медицина)
Технік-лаборант з клінічної нейрофізіології
Асистенти ветеринарів
Лаборант (ветеринарна медицина)
Фармацевти
Лаборант (фармація)
Інші асистенти професіоналів
в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)
Рентгенолаборант
Фельдшер-лаборант

Кадровик України

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Код КП
3229
3340
3340
3491
3491
6121
6121
6123
6123
6124
6124
7241
7241
7241
7241
7241
7241
7242
7242
7243
7243
7243
7311
7311
7344
7344
7431
7431
8112
8112
8112
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8131

Угруповання/професійна назва роботи (посади)
Технолог з лабораторної діагностики
Iншi фахiвцi в галузi освiти
Лаборант (освіта)
Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень
Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень)
Виробники, що здiйснюють щодобовий догляд
за домашньою худобою та її поставку
Зоолаборант розплідника лабораторних тварин
Бджоляри та шовкiвники
Лаборант з гренажу
Виробники змішаної тваринницької продукції
Зоолаборант серпентарію
Електромеханiки та електромонтажники
Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань
Лаборант з електроізоляційних матеріалів
Лаборант з фізико-механічних випробувань
Лаборант-радіометрист
Випробувач-лаборант ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів
Монтажники електронного устаткування
Лаборант з ультразвукової техніки
Механiки та експлуатацiйники електронного устаткування
Лаборант рентгеноспектрального аналізу
Лаборант-електроакустик
Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів
Лаборант з випробування зброї ракетної
Фотогравери
Лаборант-сенситометрист
Готувачi волокон
Лаборант з аналізу коконів
Робiтники, що обслуговують устаткування з перероблення руди та породи
Лаборант азбестозбагачувального виробництва
Лаборант азбестоцементного виробництва
Робiтники, що обслуговують рудо- та металоплавильнi печi
Лаборант з аналізу газів у металах
Лаборант пробірного аналізу
Лаборант спектрального аналізу
Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей
Лаборант-металограф
Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та кераміки,
та робітники на подібному устаткуванні
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Код КП
8131
8159
8159
8159
8159
8159
8220
8220
8221
8221
8221
8224
8224
8229
8229
8229
8229
8229
8229
8229
8229
8283
8283
8284
8284
9311
9311

Угруповання/професійна назва роботи (посади)
Лаборант лабораторії штучного старіння скловиробів
Оператори хiмiчних переробних установок
Лаборант зі спеціального палива
Лаборант спеціальних хімічних покриттів
Лаборант-рахівник на спеціальних пневматичних гідростендах
Лаборант хімічного аналізу
Укрупнені професії робітників,
що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів
Лаборант (оптичні методи)
Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктiв та косметичних
засобiв (на роботах високої квалiфiкацiї)
Лаборант з вирощування медичних п’явок
Лаборант виробництва бактерійних препаратів
Робiтники, що обслуговують устаткування
з виробництва фото- та кінопродукцiї
Фотолаборант
Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва хiмiчних продуктiв
Лаборант з аналізу газів та пилу
Лаборант з аналізу люмінофорів
Лаборант мінералогічного аналізу
Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу
Лаборант-кристалооптик
Лаборант-мікробіолог
Лаборант-полярографіст
Складальники електронного устаткування
Лаборант-рентгеноструктурник
Складальники металевих, гумових та пластикових виробiв
Лаборант з оброблення аерофотоплівок
Найпростiшi професiї в шахтах i кар’єрах
Лаборант-колектор

Розробка посадових (робочих)
інструкцій працівників лабораторій
Що стосується розробки посадових (робочих)
інструкцій працівників лабораторій, то слід за
значити, що у зв’язку з великим різноманіттям
професійних назв робіт (посад) працівників
лабораторій їх кваліфікаційні характеристики
містяться в різних галузевих випусках ДКХП,
якими й слід користуватися зважаючи на вид
економічної діяльності підприємства, у складі
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якого функціонують лабораторії. Для допомоги
кадровикам у таблиці 2 наведено, зокрема,
завдання та обов’язки деяких працівників лабо
раторій, які дають змогу зрозуміти специфіку їх
праці як залежно від видів економічної діяльнос
ті (охорона здоров’я, освіта, промислове вироб
ництво, житлово-комунальне господарство), так
і від їх належності до окремих професійних груп
(керівники, професіонали, фахівці, робітники),
що, у свою чергу, обумовлює встановлені для
них кваліфікаційні вимоги.

Кадровик України

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця 2
Завдання та обов’язки деяких працівників лабораторій
Професійна назва Код КП
роботи
Начальник 1222.2
(завідувач)
хімічної
лабораторії

ЖитловоКерівники
комунальне
господарство

Другий (магістерський) рівень вищої
освіти відповідного
напряму підготовки
(галузі знань). Стаж
роботи за фахом —
не менше двох років

Лікар-лабо- 2229.2
рант

Охорона
здоров’я

Повна вища освіта
(спеціаліст, магістр)
за напрямом підготовки «Медицина».
Спеціалізація за однією зі спеціальностей
медичного профілю.
Проходження інтернатури за спеціальністю «Лабораторна
діагностика» з наступною спеціалізацією з
«Клінічної лабораторної діагностики».
Наявність сертифіката
лікаря-спеціаліста
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Сфера
Професійдіяльності на група

Професіонали

Кваліфікаційні
вимоги

Випуск ДКХП

Завдання та обов’язки

Випуск 87 «Житлове та комунальне господарство»
ДКХП*

Здійснює поточне та перспективне планування роботи лабораторії.
Забезпечує безаварійну роботу
котлоаґреґатів шляхом постійного контролю за якістю води, який
здійснює персонал хімлабораторії
та структурних підрозділів протягом
усього технологічного циклу — від
котельних установок до споживача.
Здійснює методичне керівництво
персоналом теплових районів під
час проведення хімічних аналізів
теплоносія. Забезпечує уточнений
контроль водно-хімічного режиму
за якістю теплоносія, живильної та
підживлювальної води. Оцінює стан
внутрішніх поверхонь котлів, теплофікаційного обладнання, підігрівачів,
баків і трубопроводів шляхом огляду
їх під час ремонтів. Визначає кількість
і місцезнаходження відкладів та корозійних пошкоджень. Бере участь
у проведенні теплохімічних випробувань устаткування, складає акти
про стан устаткування тощо
Випуск 78 «Охо- Керується чинним законодавством
рона здоров’я» України про охорону здоров’я та
ДКХП **
нормативно-правовими актами, що
визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я,
організацію лабораторної служби.
Виконує клінічні аналізи. Здійснює
хімічне дослідження шлункового
вмісту, жовчі, виділень статевих
органів. Застосовує сучасні методи
дослідження з провідних розділів
лабораторної діагностики. Виявляє
первинне знаходження морфологічних ознак пухлинного процесу. Керує
роботою середнього медичного персоналу. Планує роботу та проводить
аналіз її результатів. Веде лікарську
документацію. Постійно удосконалює
свій професійний рівень
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ПрофесійСфера
ПрофесійКваліфікаційні
Випуск ДКХП
на назва Код КП
діяльності на група
вимоги
роботи
Лаборант
3340
Освіта
Фахівці
Короткий цикл (мо- Випуск ДКХП не
(освіта)
лодший спеціаліст, затверджено
молодший бакалавр)
або перший (бакалаврський) рівень
вищої освіти відповідного напряму підготовки (галузі знань)

Лаборант
спектрального аналізу (3-го
розряду)

8121.1

Промислове Робітники
виробництво

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта
або повна загальна
середня освіта та професійна підготовка на
виробництві

Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності»
ДКХП ***

Завдання та обов’язки
Забезпечує роботу навчальних лабораторій, навчально-методичних
кабінетів, фільмотек тощо. Перевіряє
стан лабораторних приладів та забезпечує їх справність та працездатність.
Сприяє забезпеченню лабораторій,
навчально-методичних кабінетів,
фільмотек необхідною наочністю, навчальним обладнанням, відповідними
речовинами, хімічними реактивами
та посудом, що використовується
під час проведення лабораторних
занять. Дотримується правил зберігання хімічних реактивів, отруйних і
вибухонебезпечних речовин. Забезпечує безпечність електромеханічного
обладнання, що використовується в
лабораторіях, навчально-методичних
кабінетах та фільмотеках під час занять тощо
Складає план зйомки та знімає спект
рограми з метою виконання якісного
фотографічного спектрального аналізу простих об’єктів. Перевіряє правильність роботи фотоелектричної
апаратури: логарифмічність, елект
ричну і фотоелектричну відтворюваність. Переводить проби в розчин
або в окисел. Виконує фотографічний
кількісний спектральний аналіз чавунів, вуглецевих і середньолегованих
сталей на вміст легуючих елементів,
кольорових металів і сплавів на їх
основі. Проводить напівкількісний
аналіз середньолегованих сталей на
стилоскопах

* Затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14 червня 1999 р. №144.
** Затверджений наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117.
*** Затверджений наказом Мінпраці та соцполітики України від 2 жовтня 2007 р. № 336.
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НОВІ Кваліфікаційні характеристики

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
певних спеціальностей військовослужбовців та працівників Збройних Сил
України, які пов’язані із розмінуванням
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
31 травня 2017 р. № 308

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
У Кваліфікаційних характеристиках певних спеціальностей військовослужбовців та
працівників Збройних Сил України, які пов’язані із розмінуванням, визначено перелік
основних завдань, які притаманні тій або іншій спеціальності. Тому при їх використанні
допускається виключення завдань, що не є притаманними тій або іншій спеціальності,
у певному структурному підрозділі.
Кваліфікаційні характеристики служать підставою під час вирішення питань, що
пов’язані з:
 організацією освітнього процесу в навчальних центрах, у яких здійснюється
первинна професійна підготовка, та навчально-виробничого процесу у військових
частинах, у яких здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації для потреб
Збройних Сил України;
 розробленням навчальної, нормативної, технологічної, атестаційної та сертифікаційної документації;
 розробленням та вдосконаленням програм підготовки та підвищення кваліфікації.
У Кваліфікаційних характеристиках визначено перелік основних завдань, які притаманні
тій або іншій спеціальності. Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями, які розроблюються та затверджуються на основі цих Кваліфікаційних
характеристик, виходячи із завдань, обов’язків та повноважень за певною посадою, встановлених відповідними нормативними актами. Під час розроблення посадових інструкцій,
якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, які включені до кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої професії, можуть бути розподілені між окремими виконавцями,
або коло завдань та обов’язків за окремою посадою може бути розширено з дорученням
завдань, передбачених для різних груп посад, рівних або нижчих за складністю, виконання
яких не потребує іншої спеціальності чи кваліфікації.
Структура Кваліфікаційних характеристик відповідає структурі, передбаченій типовими кваліфікаційними характеристиками професій працівників, що є загальними для
всіх видів економічної діяльності. Кожна кваліфікаційна характеристика має три розділи: «Завдання та обов’язки», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та враховують
положення національного стандарту протимінної діяльності ДСТУ-П IMAS 09.30:2016
(IMAS 09.30:2014, IDT) «Знищення боєприпасів», введеного в дію наказом Національного
органу стандартизації «Про прийняття міжнародних стандартів з протимінної діяльності
як національних нормативних документів України» від 08 серпня 2016 р. № 230.
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У розділі «Завдання та обов’язки» професійні завдання, обов’язки та повноваження
наводяться згідно з типовими професійними завданнями, обов’язками та повноваженнями для певної посади (групи посад), подібними за професійними ознаками.
У розділі «Повинен знати» наводяться основні вимоги до спеціальних знань, а також
знань нормативно-правових актів (у тому числі положень, інструкцій тощо) та інших
нормативних документів, методів і засобів, які необхідні для виконання посадових завдань та обов’язків.
У розділі «Кваліфікаційні вимоги» містяться вимоги, які стосуються рівнів освіти,
а також досвіду роботи, достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою. Наведені в цьому розділі вимоги носять загальноприйнятий характер. З метою призначення
на відповідні посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів кваліфікаційні
вимоги можуть бути підвищені.
Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України зобов’язані періодично
підвищувати свою кваліфікацію у військових навчальних закладах за професійними
програмами в терміни, визначені відповідними нормативними положеннями.
Військовослужбовці та працівники, робота яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів, обслуговуванням підйомно-транспортних
механізмів, установок або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та
інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення
робіт, запобігання загибелі, виробничому травматизму та професійним захворюванням,
повинні знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, виробничих і
експлуатаційних інструкцій, технологічних інструкцій, технологічних регламентів, а також
мати офіційні документи, що засвідчують завершену та успішну спеціальну підготовку
до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

II. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. САПЕР (РОЗМІНУВАННЯ)

Завдання та
обов’язки.

Повинен
знати:
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1-й рівень кваліфікації
Пророблює проходи вручну в мінно-вибухових загородженнях у складі підрозділу під
керівництвом командира. Виявляє, визначає тип та позначає на місцевості виявлені
міни та вибухонебезпечні предмети. Готує до встановлення та встановлює одиночні
протитанкові міни та протипіхотні вибухові пристрої. Підриває заряди вибухових
речовин вогневим та електричним способом підривання. Підриває заряди вибухових
речовин детонуючим шнуром. Виготовляє (в’яже) зосереджені, подовжені та фігурні
заряди вибухових речовин під керівництвом командира підрозділу.
керівні та нормативні документи з мінно-вибухової справи в обсязі виконання завдань та службових обов’язків; класифікацію та характеристики вибухових речовин; класифікацію зарядів вибухових речовин та способи виготовлення (в’язання)
зосереджених, подовжених та фігурних зарядів у військах; класифікацію та типи
боєприпасів різного призначення; способи пророблення проходів вручну в мінно-
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вибухових загородженнях; протитанкові міни та протипіхотні вибухові пристрої, які
знаходяться на озброєнні в Збройних Силах України, їх призначення, характеристики, будову, принцип дії та способи застосування; комплекти розвідки та індукційні
міношукачі, їх призначення, характеристики, склад комплекту, будову, принцип дії
та способи застосування; засоби вогневого та електричного способів підривання,
їх призначення, будову та способи застосування; індивідуальні засоби захисту
особового складу; заходи безпеки при проробленні проходів у мінно-вибухових
загородженнях, при поводженні з інженерними боєприпасами, при проведенні
підривних робіт, при вогневому та електричних способах підривання, при роботі з
детонуючим шнуром.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта за програмою підготовки з мінно-вибухової справи у військовому навчальному закладі. Без вимог
вимоги.
до стажу роботи. Дозвіл на роботи з вибуховими речовинами.

Завдання та
обов’язки.

2-й рівень кваліфікації
Проводить інженерну розвідку мінно-вибухових та невибухових загороджень у
складі підрозділу під керівництвом командира. Виявляє за демаскуючими ознаками
місця встановлення саморобних вибухових пристроїв. Позначає і огороджує мінні
поля (небезпечні ділянки місцевості). Встановлює мінні поля у складі підрозділу під
керівництвом командира. Готує до встановлення та встановлює протитанкові міни та
протипіхотні вибухові пристрої з неконтактними підривниками. Знищує вибуховим
способом одиночні протитанкові та протипіхотні міни, ручні гранати та постріли до
гранатометів першої категорії під керівництвом командира підрозділу. Застосовує
зосереджені та подовжені заряди промислового виготовлення при проведенні
підривних робіт. Готує до підривання та підриває елементи конструкцій з дерева,
сталі, цегляної і кам’яної кладок, бетону і залізобетону. Проводить розрахунки та
підбирає альтернативні джерела живлення при електричному способі підривання.
Здійснює заходи щодо захисту електровибухових мереж від грозових розрядів.

Повинен знати: керівні та нормативні документи з мінно-вибухової справи в обсязі виконання за-

вдань та службових обов’язків; класифікацію інженерних загороджень, види та
призначення інженерних загороджень; призначення, види, характеристики та способи
встановлення мінних полів; класифікацію, демаскуючі ознаки та найбільш імовірні
місця встановлення саморобних вибухових пристроїв; способи ведення інженерної розвідки мінно-вибухових та невибухових загороджень; способи позначення і
огородження мінних полів (небезпечних ділянок місцевості); способи застосування
засобів пошуку при розмінуванні на різних типах місцевості та ґрунтів; способи знищення (знешкодження) одиночних вибухонебезпечних предметів першої категорії;
способи підривання дерева, сталі, цегляної і кам’яної кладок, бетону і залізобетону;
способи захисту електровибухових мереж від грозових розрядів; протитанкові міни
та протипіхотні вибухові пристрої з неконтактними підривниками, які знаходяться
на озброєнні у Збройних Силах України, їх призначення, характеристики, будову,
принцип дії та способи застосування; протитанкові та протипіхотні міни, які знахо-
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дились на озброєнні, їх призначення, характеристики, будову, принцип дії та способи
знищення (знешкодження); ручні гранати, постріли до гранатометів та боєприпаси
стрілецької зброї, їх призначення, характеристики, будову, принцип дії та способи
знищення (знешкодження); зосереджені та подовжені заряди промислового виготовлення, їх призначення, характеристики, будову, принцип дії та способи застосування; сучасні металодетектори, їх призначення, характеристики, склад комплекту,
будову, принцип дії та способи застосування; альтернативні джерела живлення при
електричному способі підривання, порядок проведення розрахунків для їх вибору;
правила перенесення, перевезення та зберігання засобів підривання та вибухових
речовин; захисні властивості спеціального спорядження та індивідуальних засобів
захисту; заходи безпеки при веденні інженерної розвідки мінно-вибухових загороджень, при встановленні мін, при знищенні боєприпасів.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта за програмою підготовки з мінно-вибухової справи у військовому навчальному закладі. Підвищення
вимоги.
кваліфікації та стаж роботи за професією «сапер (розмінування)» 1-го рівня кваліфікації — не менше 1 року. Дозвіл на роботи з вибуховими речовинами.

Завдання та
обов’язки.

3-й рівень кваліфікації
Проводить розмінування та перевіряє на наявність саморобних вибухових пристроїв
доріг, колонних шляхів та дорожніх споруд у складі підрозділу під керівництвом командира. Пророблює проходи в мінних полях, які встановлені дистанційними системами
мінування, та невибухових загородженнях у складі підрозділу під керівництвом командира. Встановлює змішані мінні поля, групи мін та мінні поля, які встановлюються
системами дистанційного мінування, у складі підрозділу під керівництвом командира.
Готує до встановлення та встановлює інженерні боєприпаси дистанційного встановлення. Влаштовує невибухові загородження вибуховим способом. Готує до підривання
та руйнування вибуховим способом стіни, будівлі, мости, тунелі, автомобільні дороги,
аеродроми, залізниці, фортифікаційні споруди і невибухові загородження. Знищує
вибуховим способом одиночні міни іноземних армій, протитанкові та протипіхотні вибухові пристрої, ручні гранати, постріли до гранатометів та артилерійські боєприпаси
другої категорії під керівництвом командира підрозділу. Проводить підривні роботи
у ґрунтах та скельних породах. Застосовує кумулятивні заряди промислового виготовлення при проведенні підривних робіт. Здійснює заходи щодо безвідмовності
підриву. Здійснює перенесення, завантаження, транспортування і розвантаження
вибухонебезпечних предметів.

Повинен знати: керівні та нормативні документи з мінно-вибухової справи в обсязі виконання завдань

та службових обов’язків; призначення, види, характеристики та способи встановлення
змішаних мінних полів, груп мін та мінних полів, які встановлюються засобами дистанційного мінування; призначення, види, характеристики та способи влаштування невибухових
загороджень; способи подолання мінних полів, встановлених системами дистанційного
мінування; способи розмінування доріг, колонних шляхів та дорожніх споруд; способи перевірки маршрутів руху на наявність саморобних вибухових пристроїв; способи

92

Кадровик України

НОВІ Кваліфікаційні характеристики

подолання невибухових загороджень; способи знищення (знешкодження) одиночних
вибухонебезпечних предметів другої категорії; способи підривання стін, будівель, мостів
і тунелів; способи мінування та руйнування автомобільних доріг і дорожніх споруд; способи підривання фортифікаційних споруд і невибухових загороджень; способи проведення
підривних робіт у ґрунтах та скельних породах; способи забезпечення безвідмовності
підриву; інженерні боєприпаси дистанційного встановлення, їх призначення, характеристики, будову, принцип дії та способи застосування; міни іноземних армій, їх призначення,
характеристики, будову, принцип дії та способи знищення (знешкодження); кумулятивні
заряди промислового виготовлення, їх призначення, характеристики, будову, принцип
дії та способи застосування; артилерійські боєприпаси, їх призначення, характеристики,
будову, принцип дії та способи знищення (знешкодження); правила перенесення, завантаження, транспортування і розвантаження вибухонебезпечних предметів; захисні
властивості спеціального спорядження та спеціальних засобів захисту; заходи безпеки при
встановленні мінних полів дистанційними системами мінування, при підриванні ґрунтів і
скальних порід, при підриванні мостів, при підриванні споруд і обладнання електростанцій
(підстанцій), при транспортуванні вибухонебезпечних предметів.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта за програмою підготовки з
мінно-вибухової справи у військовому навчальному закладі. Підвищення кваліфікації та
вимоги.
стаж роботи за професією «сапер (розмінування)» 2-го рівня кваліфікації — не менше
1 року. Дозвіл на роботи з вибуховими речовинами.

Завдання та
обов’язки.

4-й рівень кваліфікації
Проводить суцільне розмінування місцевості та об’єктів та перевіряє їх на наявність
саморобних вибухових пристроїв у складі підрозділу під керівництвом командира.
Встановлює керовані мінні поля в складі підрозділу під керівництвом командира. Готує
до встановлення та встановлює спеціальні, протидесантні та річкові міни у складі підрозділу під керівництвом командира. Проводить групове знищення (знешкодження)
вибуховим способом вибухонебезпечних предметів і боєприпасів різного призначення,
непридатних до застосування, у складі підрозділу під керівництвом командира. Здійснює
мінування та готує до руйнування об’єкти залізниці і населених пунктів. Проводить
знищення озброєння, військової техніки і майна вибуховим способом. Застосовує заряди спеціального призначення промислового виготовлення при проведенні підривних
робіт. Здійснює фіксацію та прив’язку мінних полів та ділянок місцевості, забруднених
вибухонебезпечними предметами.

Повинен знати: керівні та нормативні документи з мінно-вибухової справи в об’ємі виконання завдань

та службових обов’язків; способи суцільного розмінування місцевості та об’єктів; способи перевірки місцевості та об’єктів на наявність саморобних вибухових пристроїв;
способи мінування та підготовки до руйнування об’єктів залізниці і населених пунктів;
способи псування і знищення озброєння, військової техніки і майна вибуховим способом; способи групового знищення (знешкодження) вибухонебезпечних предметів
і боєприпасів різного призначення; способи знищення непридатних до застосування
боєприпасів та вибухонебезпечних предметів; призначення, види, характеристики та

№ 10 (129) жовтень 2017

93

нові Кваліфікаційні характеристики

способи встановлення керованих мінних полів; правила розташування та обладнання
робочого майданчика; заряди спеціального призначення, їх види, будову, принцип дії
та способи застосування; спеціальні, протидесантні та річкові міни, їх види, будову,
принцип дії та способи застосування; підривники сповільненої дії, їх види, будову, принцип дії та способи застосування; авіаційні боєприпаси, боєприпаси систем залпового
вогню, керовані ракети та касетні боєприпаси, їх класифікацію, види, будову, принцип
дії, способи знищення (знешкодження); засоби фіксації мінних полів та ділянок місцевості, забруднених вибухонебезпечними предметами; засоби пошуку ліній керування,
їх види, класифікацію, будову і способи застосування; заходи безпеки при суцільному
розмінуванні місцевості, при підготовці до мінування об’єктів.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта за програмою підготовки з
мінно-вибухової справи у військовому навчальному закладі. Підвищення кваліфікації та
вимоги.
стаж роботи за професією «сапер (розмінування)» 3-го рівня кваліфікації — не менше
1 року. Дозвіл на роботи з вибуховими речовинами.

Завдання та
обов’язки.

5-й рівень кваліфікації
Здійснює пошук саморобних вибухових пристроїв. Визначає тип та принцип дії саморобного вибухового пристрою, тип саморобної вибухової речовини та ступінь небезпеки виявленого саморобного вибухового пристрою. Застосовує способи пошуку
для виявлення саморобного вибухового пристрою. Знешкоджує (знищує) виявлений
саморобний вибуховий пристрій. Здійснює збір та пакування доказів на місці виявлення
(застосування) саморобного вибухового пристрою. Складає доповідь по виявленню
(застосуванню) саморобного вибухового пристрою та після збору доказів на місці виявлення (застосування) саморобного вибухового пристрою.

Повинен знати: керівні та нормативні документи з мінно-вибухової справи в об’ємі виконання завдань

та службових обов’язків; призначення, типи, характеристики, способи встановлення та
приведення в дію основних типів саморобних вибухових пристроїв; способи пошуку,
виявлення та знешкодження (знищення) саморобних вибухових пристроїв; способи
пошуку, збору та пакування доказів на місці виявлення (застосування) саморобного вибухового пристрою; принципові схеми основних типів саморобних вибухових пристроїв;
основні компоненти, що використовуються для виготовлення саморобних вибухових
пристроїв; типи датчиків цілі саморобних вибухових пристроїв; саморобні вибухові
речовини та засоби підривання, що застосовуються для виготовлення саморобних вибухових пристроїв; демаскуючі ознаки та способи альтернативного маркування місць
встановлення саморобних вибухових пристроїв; демаскуючі ознаки лабораторій по
виготовленню саморобних вибухових речовин та саморобних вибухових пристроїв;
заряди вибухових речовин малої потужності, що використовуються для знешкодження
саморобних вибухових пристроїв; засоби та оснащення, що використовуються для
роботи в умовах застосування саморобних вибухових пристроїв; захисний костюм, що
використовується в умовах застосування саморобних вибухових пристроїв; засоби та
оснащення, що використовуються під час збору доказів на місці виявлення (застосування) саморобного вибухового пристрою; засоби захисту при роботі із саморобними
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вибуховими пристроями; форму доповіді після збору доказів на місці виявлення (застосування) саморобного вибухового пристрою; заходи безпеки та безпечні відстані в
умовах застосування (виявлення) саморобних вибухових пристроїв.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта за програмою підготовки
з мінно-вибухової справи у військовому навчальному закладі. Підвищення кваліфікації.
вимоги.
Стаж роботи за професією «сапер (розмінування)» 4-го рівня кваліфікації — не менше
1 року. Дозвіл на роботи з вибуховими речовинами.

2. КІНОЛОГ

Спеціалізація:

кінолог з мінно-розшукової служби.

Завдання та
обов’язки.

Виконує мінно-розшукові роботи на місцевостях, забруднених вибухонебезпечними
предметами, за допомогою спеціально підготовлених собак. Застосовує знання з вибухової справи та інженерних загороджень, теорії та методики дресирування у підготовці
мінно-розшукових собак. Здійснює у межах своєї компетенції координацію роботи саперів
по виконанню завдань з пошуку, виявлення та знищення (знешкодження) вибухонебезпечних предметів. Підтримує постійний зв’язок з керівником виконання завдань. Планує
виконання завдань і проводить аналіз його результатів. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами. Здійснює догляд за мінно-розшуковими собаками
та забезпечує їх усім необхідним. Проводить систематичні тренування та дресирування
мінно-розшукових собак з метою набуття ними мінно-розшукових навичок. Проводить
селекцію та професійний відбір собак для навчання мінно-розшуковим діям. Надає в
разі необхідності ветеринарну допомогу собаці. Використовує засоби сигналізації (ракети, дими, фальшфеєри тощо). Веде документацію встановленого зразка. Постійно
вдосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати: керівні та нормативні документи з проведення вибухових робіт; класифікацію вибухо-

небезпечних предметів, види, призначення та способи їх застосування; класифікацію
інженерних загороджень, види та призначення інженерних загороджень; способи виконання завдань з розвідки і розмінування мінних полів та забрудненої вибухонебезпечними
предметами місцевості; заходи безпеки при суцільному розмінуванні; основи анатомії,
фізіології та біологічні особливості організму собаки; основи кінології, класифікацію
мінно-розшукових собак; правила утримання, годування мінно-розшукових собак;
методику дресирування та техніку тренування мінно-розшукових собак; заходи надання
першої ветеринарної допомоги собаці; техніку безпечних дій собаки під час проведення
мінно-розшукових робіт у різних умовах.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта за професією «кінолог» і професійна підготовка за програмою підготовки з мінно-вибухової справи у
вимоги.
військовому навчальному закладі. Без вимог до стажу роботи. Дозвіл на роботи з
вибуховими речовинами.
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3. ВЕРХОЛАЗ

Спеціалізація:

верхолаз з мінування (розмінування).

Завдання та
обов’язки.

Виконує типові роботи із застосуванням верхолазних технологій в опорному та
безопорному просторі на висоті під час мінування (розмінування) споруд, мостів
тощо. Здійснює розвідку та обстеження технічного стану конструктивних елементів будівель, споруд і мостів перед виконанням робіт. Виконує монтаж вибухових
речовин та засобів підриву на будівлях, спорудах і мостах. Проводить розрахунки,
виготовляє, встановлює заряди на будівлях, спорудах та мостах. Виконує роботи з
підготовки рукавів, шпурів та камер у конструкціях. Здійснює монтаж і демонтаж
підйомно-опускного устаткування. Бере участь у виконанні висотних робіт під час
роботи з підйомними кранами, вантажопідіймальними механізмами (лебідками,
талями). Здійснює у разі необхідності, першу долікарську допомогу під час роботи
на висотних спорудах. Дотримується технології виконання робіт.

Повинен знати: класифікацію, основні властивості, особливості, характеристики та способи за-

стосування вибухових речовин і засобів підривання; способи виконання завдань з
розвідки та проведення вибухових робіт; заходи безпеки при виконанні завдань з
мінування та розмінування; порядок і правила ведення обов’язкової документації
під час виконання завдань з розмінування та верхолазних робіт; загальні принципи
організації верхолазних робіт; правила безпечного використання спеціального верхолазного спорядження та страхувальних засобів; норми безпечного використання
верхолазного спорядження; правила в’язання вузлів для з’єднання тросів і канатів,
приєднання канатів до опори; правила роботи з механізованим інструментом для
організації опор і кріплень та проведення монтажних і демонтажних робіт; правила
використання сигналів і порядок їх застосування; правила дотримання пожежної та
електричної безпеки; прийоми надання долікарської допомоги; правила дотримання
вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта за професією «верхолаз» і професійна підготовка за програмою підготовки з мінно-вибухової справи
вимоги.
у військовому навчальному закладі. Без вимог до стажу роботи. Дозвіл роботи з
вибуховими речовинами.

4. ВОДОЛАЗ
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Спеціалізація:

водолаз з мінування (розмінування).

Завдання та
обов’язки.

3-го класу
Обстежує, оглядає, виконує під водою прості монтажні, слюсарні, такелажні роботи.
Виконує роботи з усунення водотечі підводної частини корпусу аварійного судна.
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Стропує і розстроповує предмети під водою. Проводить приєднання шлангів, тросів
до підйомних понтонів. Бере участь в усіх видах аварійно-рятувальних, розвідувально-евакуаційних, інженерно-технічних та спеціальних робіт. Здійснює буріння шпурів
під водою. Допомагає у виконанні вибухових робіт, різання та зварювання металу під
водою, які виконуються водолазами вищої кваліфікації. Готує водолазне спорядження
та обладнання до проведення спусків під воду і використовує його. Виконує водолазні
роботи на глибині до 20 м в усіх типах водолазного спорядження. Усуває основні несправності і проводить планово-попереджувальний ремонт водолазного спорядження
та засобів забезпечення водолазних спусків. Обслуговує декомпресійну барокамеру.
Надає першу допомогу водолазам при водолазних захворюваннях.

Повинен знати: керівні та нормативні документи з організації проведення водолазних спусків на

глибину до 20 метрів; всі типи водолазного спорядження і засобів забезпечення
водолазних спусків; фізичні і фізіологічні особливості водолазних спусків; способи виконання типових водолазних робіт; правила техніки безпеки при виконанні
водолазних робіт; способи надання допомоги водолазам в аварійних ситуаціях;
класифікацію, основні властивості, особливості, характеристики та способи застосування вибухових речовин і засобів підривання під водою; основні відомості
про зварювання та різання металу під водою; основні властивості газів і рідин, які
застосовуються для зварювання та різання металу під водою (для газорізальників,
електрозварників); основні відомості про улаштування кораблів, суден і суднопіднімальних споруд; правила зберігання, перевірки, підготовки, виявлення та усунення
можливих несправностей водолазного спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків; причини, ознаки, способи надання першої допомоги і попередження
професійних водолазних захворювань; норми та правила охорони праці, виробничої
санітарії, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта та професійна підвимоги.
готовка в військовому навчальному закладі з мінно-вибухової справи за програмами

підготовки водолазів з мінування (розмінування). Без вимог до стажу роботи. Дозвіл
роботи з вибуховими речовинами.

Завдання та
обов’язки.

2-го класу
Обстежує, оглядає, виконує під водою середньої складності монтажні, слюсарні,
такелажні роботи. Виявляє, визначає тип вибухонебезпечних предметів під водою.
Готує до встановлення та встановлює одиночні вибухові пристрої на глибині до
20 м в усіх типах водолазного спорядження. Виконує вибухові роботи, різання і
зварювання металу під водою. Проводить практичну підготовку водолазів.

Повинен знати: керівні та нормативні документи з організації проведення водолазних спусків на

глибину до 60 метрів; способи виконання завдань з мінування і розмінування, виконання завдань зі зварювання та різання металу під водою; заходи безпеки в ході
виконання завдань з підводного мінування та розмінування і при виконанні завдань
зі зварювання та різання металу під водою.
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нові Кваліфікаційні характеристики

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта та професійна підготовка в військовому навчальному закладі з мінно-вибухової справи, за програмами
вимоги.
підготовки водолазів з мінування (розмінування). Підвищення кваліфікації та стаж
роботи за професією «водолаз 3-го класу» — не менше 1 року: для військовослужбовців Збройних Сил України — не менше 90 годин роботи під водою; для
працівників Збройних Сил України — не менше 1000 годин перебування під водою
з початку водолазної практики у будь-яких типах водолазного спорядження. Дозвіл
роботи з вибуховими речовинами.

Завдання та
обов’язки.

1-го класу
Виконує аварійно-рятувальні, розвідувально-евакуаційні, інженерно-технічні та
спеціальні водолазні роботи з пошуку вибухонебезпечних предметів під водою.
Розраховує, виготовляє, встановлює одиночні заряди для знешкодження вибухонебезпечних предметів під водою. Керує водолазними роботами при спусках на
глибину до 60 м. Проводить спеціальну теоретичну та практичну підготовку водолазів.

Повинен знати: організацію проведення водолазних робіт та керівництво водолазною станцією або
групою водолазних станцій на глибинах до 60 метрів; правила використовування
і ремонту усіх видів водолазної техніки, що застосовується групою; організацію
надання допомоги водолазам в аварійних ситуаціях; всі види водолазного спорядження, в тому числі закордонного виробництва.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта та професійна підвимоги.
готовка в військовому навчальному закладі з мінно-вибухової справи, за програмами
підготовки водолазів з мінування (розмінування). Підвищення кваліфікації та стаж
роботи за професією «водолаз 2-го класу» — не менше 2 років: для військовослужбовців Збройних Сил України — не менше 140 годин роботи під водою; для
працівників Збройних Сил України — не менше 1000 годин перебування під водою
з початку водолазної практики у будь-яких типах водолазного спорядження. Дозвіл
роботи з вибуховими речовинами. 
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Навчальні відпустки
На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»
Під час навчальної відпустки працівник подав заяву про звільнення,
в якій дата звільнення передує останньому дню цієї відпустки. Чи
повинен він повернути кошти, виплачені за таку відпустку?

Відповідно до статті 21 Закону Украї
ни «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
про відпустки) заробітна плата працівникам за
час відпустки виплачується не пізніше ніж за
три дні до її початку. Оскільки в зазначеній вище
статті не конкретизується, за які види відпусток
виплачуються кошти за три дні до їх початку,
ця норма стосується всіх видів відпусток, вка
заних у статті 4 Закону про відпустки, в т. ч.
навчальної.
Необхідно пам’ятати, що навчальна відпустка
надається протягом навчального року, а що
річна — за відпрацьований рік.
Статтею 22 Закону про відпустки передба
чено, що в разі звільнення працівника до закін
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чення робочого року, за який він уже одержав
відпустку повної тривалості, для покриття його
заборгованості власник або уповноважений
ним орган провадить відрахування із заробітної
плати за дні відпустки, що були надані в раху
нок невідпрацьованої частини робочого року.
Тому можна зробити висновок, що ця стаття
передбачає повернення коштів, виплачених за
щорічну відпустку.
Отже, норма статті 22 Закону про відпустки
не розповсюджується на відпустки, що надають
ся у зв’язку з навчанням, тож повернення коштів
у випадку, наведеному в запитанні, є законо
давчо безпідставним. Така ж думка висловлена
в листі Мінсоцполітики України від 28 грудня
2016 р. № 1820/0/101-16/284.
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Працівник-студент навчається у вищому навчальному закладі в
іншому місті. Чи оплачується йому дорога до навчального закладу?

Статтею 219 КЗпП на роботодавця (не
залежно від форми власності підпри
ємства) покладається обов’язок опла
тити працівнику-студенту, який навчається у ви
щому навчальному закладі з вечірньою та заочною
формами навчання, проїзд до місця розташуван
ня навчального закладу і назад один раз на рік на
настановні заняття, для виконання лабораторних
робіт і складання заліків та іспитів у розмірі 50 %
вартості проїзду. У такому ж розмірі оплачується
проїзд для підготовки та захисту дипломного про
екту (роботи) або складання державних іспитів.
Слід зазначити, що статтею 219 КЗпП не
визначено обмежень щодо виду транспорт
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ного засобу (автобус, поїзд чи літак), а також
класу (вагона, каюти, салону). Ця стаття також
не містить посилань на будь-які інші законо
давчі документи, які б встановлювали такі
обмеження.
Отже, можна порекомендувати роботодавцю
чітко визначити в локальному акті по підпри
ємству процедуру оформлення та надання до
кументів, які б підтверджували проїзд працівни
ка-студента до місця розташування навчального
закладу й назад. Як варіант, ці вимоги можна
сформулювати в колективному договорі або в
положенні про відпустки. 
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Управління талантами:
сучасні виклики
для HR-менеджера

Наталія Пересипкіна,
HR-консультант

Для досягнення успіху в нинішніх умовах необхідно використовувати
талановитих співробітників — основний ресурс, що приносить прибуток
компанії. Таланти — це не самоціль бізнесу, а головна конкурентна перевага:
геніальні ідеї, амбітні цілі, інновації, затребуваний продукт, успішний бренд —
усе це неможливо втілити в життя без кваліфікованої команди

Які вони — талановиті співробітники?
Талановитий співробітник — людина високого
рівня обдарованості, він є еталоном для інших
працівників, може запалити колег своїм ентузіазмом і творчим підходом до вирішення завдань.
Звучить позитивно, чи не так? На практиці ж
виникають підводні камені: по-перше, талант
повинен відповідати колективу, інакше він з каталізатора вирішення завдань може перетворитися на яблуко розбрату; по-друге, він має низку
якостей, які роблять управління ним не таким
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вже й простим. Пропоную розглянути переваги й
недоліки талановитих співробітників, які наведено
в таблиці 1.
Плюси та мінуси талантів, а також зростання
конкуренції між компаніями в боротьбі за них та
ринок, що постійно змінюється, потребують розвитку нових HR-технологій.
Як же управляти незалежними, захопленими, активними, творчими співробітниками, які
легко змінюють місця роботи? Як їх розвивати та
утримувати? Як отримувати із співпраці з ними
максимальну користь для компанії?
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Таблиця 1

Переваги й недоліки талановитих співробітників
Переваги
Має великий потенціал зростання й здатний дати
поштовх розвитку компанії
Відрізняється оригінальністю мислення та продукує
яскраві рішення
Є дуже цінним для клієнтів і розвитку організації

Недоліки
До нього складно застосувати стандартні HR-технології

Не завжди доводить вирішення завдання до конця і з легкістю порушує усталені норми роботи
У зв’язку з цим вимагає до себе особливої уваги та умов
роботи
Частина співробітників з високим потенціалом
«Середнячки», навпаки, схильні до негативних емоцій:
порівнюють себе з ним і прагнуть зрівнятися
заздрості, роздратування, занепокоєння, що погіршує
атмосферу всередині компанії
Просувається кар’єрними сходами завдяки профе- Бродіння нових ідей, внесених талантом, і страх змін з боку
сійним заслугам, а не шляхом підкилимних інтриг
інших співробітників можуть призвести до інтриг
Готовий ризикувати заради справи та професійних Не боїться розбіжностей з начальством і колегами, що
інтересів
виникли під час відстоювання його ідей і принципів, через
що може зростати рівень конфліктності
Надихає колег своїми ідеями, ентузіазмом, творчим Будь-яка яскрава індивідуальність зазвичай погано вписупідходом і високою залученістю
ється в команду
Найчастіше є більш компетентним у професійній
Оverqualified, тобто його рівень кваліфікації часто перевисфері
щує потреби компанії
Легко навчається і весь час прагне розвиватися

Бажає більш високого рівня кваліфікації, ніж йому може
надати компанія
Занурений у роботу й витрачає менше часу на осо- Віддає перевагу роботі за індивідуальним графіком і правибисті справи, ніж багато інших співробітників
лами, навіть урозріз з розпорядком компанії
Готовий витрачати особистий час заради професій- Часто перевтомлюється, через що може страждати безсон
ного розвитку
ням або іншими нервовими розладами
Якщо ідея не вписується в стратегію компанії або відкинута
Цілеспрямований, прибічник власних ідей, тому
готовий домагатися їх втілення
керівництвом, болісно це переживає
Має у своєму розпорядженні багато контактів у про- Має відомості про кращі місця роботи, що знижує лояльфесійній сфері, що дає йому змогу бути в курсі
ність до компанії
галузевих новин
У разі виникнення суперечностей з керівництвом
Приступаючи до роботи в конкурента, приносить йому ще
легко погоджується звільнитися «за власним бажан- більшу користь, показуючи свій професіоналізм і цінність
ням» і рідше судиться з колишнім роботодавцем
Швидше порівняно зі середньостатистичними коле- Якщо він залишає роботу, компанія втрачає його знання,
гами нарощує свою компетентність
досвід, випробувані методи роботи і навіть базу даних
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Уже в 1970-ті роки такі великі компанії, як не відповідає очікуванням компанії. Цей підхід
General Electric, Coca-Cola, Procter & Gamble, Ford, передбачає, що талант не можна розвинути або
стали замислюватися над тим, як розвивати, моти- придбати.
вувати та утримувати найбільш перспективних і
ефективних співробітників. Однак термін «Talent
Management» («управління талантами») виник Інклюзивний підхід
наприкінці 1990- х років у США, коли найбільше консалтингове агентВсеохоплюючий (інклюзивство McKinsey опублікуваний) підхід враховує інтере
ло відомий звіт «Війна за
Talent Management — це діяльність си всіх груп співробітників
таланти». Цим терміном
компанії, він не розділяє їх
підприємства, спрямована на ствопозначили новий підхід у
на талановитих і не таланорення,
розвиток
і
використання
сфері управління людськивитих — головне, щоб увесь
команди талановитих співробітми ресурсами, що базуєтьперсонал був максимальників, які вміють ефективно виріся на управлінні людським
но ефективним у межах
своїх посадових обов’язків.
потенціалом.
шувати поставлені перед ними
Talent Management — це
Відповідно, кожний співроскладні бізнес-завдання. Це не процілеспрямована діяльність,
бітник має талант і може
ект, не програма, це постійно
сфокусована на створенні в
розвинути його за доподіюча в компанії система
компанії системи підбору,
могою тренувань, потрібно
адаптації, розвитку, оцінки,
лише надати йому відповідвикористання та утриманні можливості.
ня талановитих співробітників, здатних досягти
виняткових результатів у бізнесі.
Існує два чітких підходи щодо того, як най- Система управління талантами
краще оцінювати талант і керувати ним: диференціюючий (ексклюзивний) і всеохоплюючий Отже, Talent Management — це діяльність підпри(інклюзивний).
ємства, спрямована на створення, розвиток і використання команди талановитих співробітників, які
вміють ефективно вирішувати поставлені перед
Ексклюзивний підхід
ними складні бізнес-завдання. Це не проект, не
програма, це постійно діюча в компанії система.
Цей підхід передбачає класифікацію співробітниХтось може сказати: «А хіба стара добра сисків, яка ґрунтується на їх ефективності та наявності
тема роботи з кадровим резервом не те ж саме,
потенціалу й чітко ділить персонал на HiPo (High що й управління талантами?». Кадровий резерв
Potential — співробітники з високим потенціалом) (планування замін) — це лише один з трьох видіта інших. Компанії з таким підходом заохочують лених рівнів управління талантами. Решта два
ключових співробітників значно більше, ніж інших рівні — це планування наступності і, власне, управсумлінних працівників, і намагаються позбутися ління талантами. Порівняння згаданих трьох рівнів
співробітників, потенціал і ефективність яких наведено в таблиці 2.
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Таблиця 2

Порівняння трьох рівнів управління талантами
Рівні управління талантами
Параметри порівняння
1. Планування замін

2. Планування наступності

3. Управління талантами

Завдання

Управління ризиками

Стратегічне кадрове забезпечення та розвиток

Загальна наступність у
розвитку

Об’єкт впливу

Ключові керівні позиції

HiPo

Уся компанія

Оцінка

Професійний потенціал і
діяльність

Оцінка прогресу діяльності
та лідерських компетенцій

Усі здібності та результати мають значення

Результат

План замін для ключових позицій

Розвиток і кар’єрний план
HiPo-компетенцій

Повністю інтегровані в
HR-процеси системи
розвитку і розкриття
талантів

Кар’єра

Лінійна, в основному за
функціоналом

Міжфункціональна, міжрегіональна, міждепартаментна ротація

Гнучка, міжфункціональна як за географією, так
і за бізнесом

Періодичність

Щорічний огляд

Щорічний огляд з плануванням розвитку

Безперервно, з постійним зв’язком з іншими
HR-процесами

Участь

Керівники

Менеджери

Беруть участь співробітники, HR, керівники, СЕO

Ставлення співробітників

Згода

Схвалення

Участь

Технологія кадрового резерву продуктивна для
застосування тільки компаніями-монополістами,
які працюють на стабільних, передбачуваних ринках, мають високий рівень матеріальних активів і,
таким чином, можуть планувати кар’єрний розвиток персоналу на тривалий період. Такі компанії
характеризуються усталеною ієрархічною системою управління, де просування співробітників
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лінійно-функціональне, повільне, а за залучення
і розвиток співробітників з високим потенціалом
відповідає відділ по роботі з персоналом. Але чи
багато компаній можуть собі дозволити не рухатися вперед і базуватися тільки на цій технології?
Основна маса компаній існує в умовах гостро
конкурентних ринків, що вимагають швидкого
реагування на зміни, впровадження нових про-
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дуктів і технологій. Вони не можуть дозволити
Саме від цілей компанії залежить «портрет
собі застарілі технології та впроваджують або
героя» — якості, критерії, принципи, за якими
планування наступності, або управління талантами. компанія відбирає співробітників для розвитку
Таким чином, їх головною перевагою стають висо- й просування. Як правило, талантам притаманне
корозвинені співробітники, що дає змогу швидше прагнення до особистісного зростання та постійпідлаштуватися під вимоги ринку та клієнтів.
ного руху вперед, прагнення усюди встигати й
Однак не кожна організація отримає очікувану результативність, відповідальність і незалежність.
віддачу від впроваджен3. Яка система підбору,
ня Talent Management.
адаптації, оцінки, навчанКомпанія повинна мати
Не кожна організація отримає очі- ня та розвитку вже існує в
гнучку структуру, вільну
компанії?
кувану віддачу від впровадження
горизонтальну та вертикальПровести аудит для
Talent
Management.
Компанія
ну ротацію, сфокусовану на
визначення вже наявних
повинна мати гнучку структуру,
результативній командній
політик і процедур для
роботі; за залучення, розадаптації їх до управління
вільну горизонтальну та вертивиток і утримання персоталантами. Зміни існуючих
кальну ротацію, сфокусовану на
налу має відповідати увесь
результативній командній роботі порядків проходять значно
менеджерський склад комлегше, якщо нововведення
панії. Це складна організабазуються на вже діючій
ційна перебудова, яка не дає
системі.
миттєвої віддачі й при цьому вимагає від кожного
4. За якими критеріями відбуватиметься відкерівника присвячувати значну частину його часу бір талантів і їх кар’єрний розвиток?
розвитку підлеглих, щоб залучений талант потрапив
Узгодити критерії оцінки та змісту компетенцій
в атмосферу, що допомагає йому досягати найвищих для виявлення талантів серед співробітників і для
результатів.
наймання нового персоналу.
5. Якими талановитими співробітниками
компанія володіє й кого слід найняти?
Впровадження Talent Management:
Провести аудит серед персоналу, ґрунтуючись
з чого розпочати?
на таких критеріях:
 участь у створенні конкурентної переваги
Важливо зрозуміти, кого й з якою метою ви роз- та стратегічних ініціативах;
виватимете, а для цього необхідно відповісти на
 бізнес-показники досягнень за рік;
 складність у разі заміни співробітника, в разі
кілька запитань:
звільнення;
1. Для чого це потрібно компанії?
 лідерство та наставництво;
Щоб захиститися від незадоволеності результатом, слід чітко визначити цілі й завдання управ ідеї та їх реалізація в інноваційних процесах.
ління талантами, порівняти очікування від цього
6. Яким чином буде побудовано процес розпроцесу всіх підрозділів, не забувати, що цілі витку персоналу?
мають бути вимірними.
Скласти плани індивідуального розвитку
2. Яка середньострокова стратегія розвитку ключових компетенцій, професійних навичок і
кар’єрного зростання для виявлених HiPo.
компанії?
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7. Яка програма мотивації буде реалізовуватися для співробітників з високим потенціалом?
Розробити комплекс мотиваційних інструментів, що включає матеріальне й нематеріальне
стимулювання, а також можливість просування.

Інструменти Talent Management

Не існує одного правильного алгоритму Talent
Management — він залежить від корпоративної
культури, стратегії, особливостей бізнесу, структури підрозділів конкретної компанії. Однак є кілька
Принципи управління талантами
основних способів, що сприяють ефективному
управлінню талантами:
Ефективне управління та забезпечувати талант
лантами базується на кільцікавими, креативними,
Інноваційні компанії рідко відчува- нерутинними завданнями,
кох принципах:
ють дефіцит у талановитих спів- перед ним завжди мають
 установка на таланробітниках, оскільки перебувають стояти амбітні та перспекти. Це глибока переконаність у тому, що для реалі- на крок попереду своїх конкурентів тивні цілі;
зації масштабних цілей у
 уникати перевтоми
бізнесі потрібні талановиі перегорання таланту, заті працівники. Залучення
безпечення його своєчастаких людей має стати метою кожного керівника ною відпусткою;
компанії: відділ персоналу не впорається з цим
 створити для таланту «особливе становисамостійно;
ще», яке в той же час не повинно ламати існуючої
 вимірювання того, як управління талан- структури та демотивувати інших співробітників.
тами впливає на стратегічні цілі компанії. Talent Аж до створення нової креативної посади, що
Management має базуватися на тому, як він впливає допускатиме гнучкіші умови контролю;
на ключові цілі бізнесу. Необхідно акцентуватися
 забезпечити цікавими й корисними зовнішна діях, що генерують прибуток, адже гроші — німи комунікаціями: відрядження, конференції,
універсальна мова бізнесу;
виставки;
 створити гнучку прозору систему немате послідовність впровадження змін в управріальної й матеріальної мотивацій.
лінні, які потребують часу;
 співпраця та ефективна комунікація різних
підрозділів компанії дає змогу якісно здійснювати
Неможливо побудувати ефективну систему
Talent Management;
Talent Management раз і назавжди — вона потре розробка інноваційних продуктів і тех- бує постійних модифікацій, які відповідатимуть
нологій. Інноваційні компанії рідко відчувають як внутрішнім змінам у компанії, так і зовнішнім
дефіцит у талановитих співробітниках, оскільки змінам бізнес-середовища. Наша мета — не тільки
перебувають на крок попереду своїх конкурентів; постійно оновлювати систему, а й передбачати
 привабливість пропозиції — талановиті можливі зміни. Бізнес-умови стрімко змінюються
співробітники повинні чітко бачити горизонти й приносять все більше нових викликів власникам,
свого розвитку;
топ-менеджерам, HR і потребують динамічної,
 доступність участі в програмі управління гнучкої й відкритої системи для ефективного
талантами для всіх співробітників компанії та управління основним ресурсом компанії — перчіткість її критеріїв.
соналом. 
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Психологічні аспекти
             адаптації новачків
у компанії

Анна Метельська,

HR-експерт, організаційний коуч-консультант (WIAP),
психолог-консультант у методі позитивної психотерапії

Протягом останніх років у багатьох HR-тусовках тривають дискусії про те, що
існують неймовірні труднощі із залученням ефективних і талановитих
працівників до організацій. Є багато виступів та статей на тему, як і де шукати
таких лояльних та спрямованих на результат, проактивних людей, як будувати
процес підбору персоналу таким чином, щоб залучати найкращих. Напрям,
який називається Employer Branding (бренд роботодавця), має на меті
розробку стратегій позиціонування компанії як відмінного роботодавця та
працює із залученням талантів

П

одолавши довгий та тернистий шлях пошуку та виходу новачка на роботу, деякі компанії розслабляються й вважають, що
справу зроблено. Але насправді найважча
робота попереду! А саме зробити так, щоб перше
враження від компанії не було зруйноване відсутністю екологічного та грамотно побудованого
адаптаційного процесу. Дуже важливим спільним
завданням лінійних керівників та менеджерів з
персоналу є розкриття потенціалу працівника та
максимальна ефективність його роботи в конкретній ролі.
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Період адаптації, а саме перші три-шість місяців роботи новачка в компанії, я вважаю потужним фундаментом для побудови продуктивної
взаємодії між роботодавцем та працівником у
майбутньому.
Корисно мати описаний процес адаптації, особ
ливо якщо компанія налічує від 100 і більше
працівників. При цьому важливий не сам по собі
формалізм: коли процес є, а новачкові все одно
незрозуміло, що та як відбувається. Корисна структурність і чітко окреслені зони відповідальності
людей, які беруть участь в адаптації (лінійний
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керівник, наставник, HR-менеджер, адміністративний відділ і т. д.).
Для людини, яка змінила роботу, ця подія є
однією з найбільш стресових життєвих подій. І
тому важливо допомогти новачкові повністю асимілюватися на новому місці роботи з мінімальним
стресом.
Хотіла б представити вашій увазі модель адаптації новачків, яку я розробила на основі балансної
моделі Носсрата Пезешкіана, засновника методу
позитивної психотерапії.
Балансна модель є основним інструментом в
напрямку позитивної психотерапії та базується на
тому, що життєва енергія людини розподіляється
між чотирма сферами активності: тіло, діяльність,
контакти, внутрішній світ. Саме тому пропоную розглядати адаптацію людини до нових життєвих умов
з урахуванням саме цих чотирьох сфер. На мою
думку, такий підхід є екологічним та підтримуючим
способом адаптуватися на новому місці роботи.

Психофізіологічна адаптація (сфера
моніторингу — ТІЛО)
Включає пристосування людини до нових психічних і фізичних навантажень, санітарно-гігієнічних
факторів нової компанії, ритму роботи та відпочинку (час приходу і виходу з роботи, час на обід,
темп роботи, внутрішніх зустрічей, час на те, щоб
дістатися на роботу/з роботи тощо).
Наведемо перелік запитань, за допомогою
яких можна провести міні-діагностику з цього
виду адаптації:
 Наскільки комфортно ти відчуваєш себе в
офісі чи в інших умовах роботи (якщо це віддалена
або проектна робота)?
 Чи зручно тобі добиратися на роботу та з
роботи? Скільки часу в тебе займає дорога? Чи є якісь
обставини, які заважають тобі приїжджати вчасно
або потребують твого виходу раніше звичного часу?
 Чи зручне тобі твоє робоче місце? (стілець,
стіл, місце для зберігання особистих речей, розміщення)?
 Чи зручний для тебе час обіду та місце для
покупки/зберігання їжі в офісі?
 Чи змінився твій графік у зв’язку зі зміною
місця роботи (сон, заняття спортом/фізична активність, харчування)?
Особливу увагу приділіть питанням про відрядження, якщо на роботі є в них потреба.

Професійна адаптація (сфера моніторингу — ДІЯЛЬНІСТЬ)
Пропоную з’ясувати, що включає в себе кожен
з видів адаптації та як продіагностувати його реалізацію під час адаптації новачка в компанії. Таку
діагностику/моніторинг можна проводити один
раз чи двічі під час перших трьох місяців роботи:
наприклад, через два тижні й через шість тижнів.
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Охоплює вдосконалення навичок, необхідних
для виконання обов’язків на конкретній посаді.
Характеризується освоєнням певного рівня професійних знань, умінь, навичок співпраці в команді
та досягнення певного результату.
Запитання, за допомогою яких можна виконати
міні-діагностику з цього виду адаптації:
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 Чи зрозумілі тобі твої посадові обов’язки?
Які з них найбільш зрозумілі, а які — найбільш
незрозумілі?
 Розкажи про свої перші результати роботи
(навіть найменші). Що з цих результатів приносить
особливе задоволення? Що хотілося б поліпшити?
 Наскільки твої очікування від цієї ролі збіг
лися з реальним станом справ? (визнач рівень: на
скільки відсотків зі ста можливих).
 Якщо уявити шкалу в 10 балів, де 10 — це повне
освоєння на цій посаді професійних обов’язків, то який
бал можеш поставити собі зараз? Яка допомога тобі
потрібна, щоб просунутися далі? Які ресурси можуть
допомогти?
 Як часто ти отримуєш зворотний зв’язок про
свою роботу від наставника і лінійного керівника?
Наскільки вона зрозуміла для тебе та стимулює до
подальшого освоєння ролі?

Соціальна адаптація (сфера моніторингу — КОНТАКТИ)
Включає отримання інформації про стилі взаємодії
та комунікації в компанії, її формальні й неформальні групи, лідерів, знайомство та включення в
мережу ділових та особистих взаємин. Результатом
повної адаптації є ідентифікація співробітника з
колективом/групою/компанією (наприклад, коли
новачок починає вживати такі словосполучення:
«Моя компанія», «Мій відділ», «А в нас у компанії...»
і т. д. замість «У них у компанії...»,«У цій компанії...»).
Серед запитань, за допомогою яких можна провести міні-діагностику з цього виду адаптації, такі:
 Наскільки тобі комфортна взаємодія в команді (з наставником, керівником, замовником і т. д.).
Які є труднощі? Що може допомогти з ними впоратися?
 Якщо в тебе виникне екстрене запитання
стосовно роботи, до кого першого ти звернешся
за допомогою?
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 Чи є колеги, з якими ти спілкуєшся поза
роботою?
 Які стосунки з колегами ти вважаєш найпродуктивнішими/комфортними для тебе?
 Як би ти хотів, щоб тебе привітали з днем
народження (особистим святом) у компанії?
 Як твоя сім’я ставиться до твоєї нової
роботи? Що розповідаєш домашнім про свою
роботу?

Організаційна адаптація (сфера моніторингу — ВНУТРІШНІЙ СВІТ/СЕНС)
Передбачає ідентифікацію новачка зі своєю роллю
в загальному виробничому процесі, розуміння
структури компанії/проекту/відділу. Ґрунтується
на розумінні системи управління та прийняття
рішень, цінностей і місії компанії, становища компанії на ринку (позиціонування), планів компанії в
бізнесі (довгострокових і короткострокових цілей).
У переліку запитань, за допомогою яких можна
провести міні-діагностику з цього виду адаптації,
такі:
 Чи близькі тобі цінності нашої компанії? Яка
найбільше, а яка — найменше? Що може допомогти
тобі глибше зрозуміти ці цінності?
 Чи зрозумілі тобі цілі компанії на найближчий
час (рік) і на довгостроковий період? Чи зрозумілий зв’язок цілей компанії/твого відділу з твоїми
особистими?
 Наскільки зрозумілою є для тебе організаційна структура компанії та взаємозв’язок між
відділами?
 Чи знаєш ти конкурентів нашої компанії на
зовнішньому ринку? У чому, на твою думку, наші
переваги?
 Хто є основним клієнтом нашої компанії?
 Чи розумієш ти, як і куди ти зможеш професійно розвиватися в рамках компанії в майбутньому?
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Як і в балансній моделі Пезешкіана, успіх засто- У процесі мають бути чітко описані сфери відпосування адаптаційної моделі залежить від гар- відальності тих працівників, які беруть участь в
монійного розподілу зусиль за чотирма видами адаптації (керівник/лінійний менеджер, наставадаптації. Завданням HR-менеджера, на мою ник, HR, адміністративні відділи — ІТ, бухгалтерія
тощо).
думку, є організація процесу адаптації таким
чином, щоб усім чотирьом сферам, важливим для
людини, було приділено достатньо уваги.
Довідник нового працівника
Довідник може бути доступний через внутрішній
Запитання можуть бути доповнені або звужені
залежно від потреб конкретної компанії. Можна корпортативний портал (якщо такий є в компанії)
створити так званий чек-лист (найкраще в елек- або постійно оновлюватися HR-менеджером і надтронному вигляді або вносилатися в перший робочий
сити дані в існуючу систему
день новачкові поштою.
менеджменту персоналу).
Важливо внести до довідНа основі даних можна
ника таку інформацію:
Якісна підготовка кураторів, як і
будувати аналітику й роби відомості про комнаявність прописаних процесів,
ти висновки, який з видів
панію, менеджмент, струкадаптації в компанії/відділі
турні підрозділи (організаполегшує процес адаптації
потребує доопрацювання,
ційну структуру);
а з яким видом усе гаразд.
 корпоративні станТакий систематизований
дарти: термін відповіді на
матеріал може стати хоролисти, правила встановленшим приводом HR-менеджеру для впровадження ня паролів і користування зовнішніми ресурсами,
того чи іншого потрібного процесного елемента, правила ескалації тощо);
а також допоможе обґрунтувати цю необхідність
 графік роботи та відпочинку (порядок наданменеджменту. Дані допоможуть як бачити загаль- ня відпусток, графік чергувань (за наявності) тощо);
 контакти внутрішніх служб (ІТ-підтримка,
ний тренд по компанії, так і вирішувати труднощі
бухгалтерія, юридичний відділ, відділ бізнес-поїзіндивідуально з кожним співробітником.
Конкретними інструментами для допомоги док і т. д.);
HR-менеджеру в організації та проведенні адап деталі про медичну страховку та листки непрацездатності;
таційного періоду для новачків можуть бути:
 описати всі пільги, які надає компанія (спортОписаний процес адаптації (простий і зрозузали, секції, поїздки, бібліотека, покупка товарів і
мілий)
послуг зі знижками тощо).
Як правило, описом HR-процесів починають
займатися, якщо кількість працівників становить Вступне навчання
від 50 осіб, якщо компанія починає зростати та зі
Вступне навчання може проходити в різних
стадії стартапу переходить у системну організацію. форматах: очному, дистанційному (онлайн або
Опис процесу має бути викладений зрозумілою запис) або змішаному (частина очних тренінгів,
мовою, а не канцеляритом, мати чітку структуру частина — дистанційних). Зі свого досвіду можу
й бути корисним як новачкам, так і керівнику/ сказати, що найефективніше вступне навчання —
HR-менеджеру, тобто спрощувати його роботу. це те, в якому активну роль бере менеджмент ком-
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панії, керівники лінійного рівня, адміністративний
персонал, а не тільки HR-менеджер.
Короткий і цікавий формат навчання з перших
днів допоможе залучити новачків у життя компанії,
познайомити з корпоративною культурою, внут
рішніми правилами взаємодії, надати їм мотивації
до активних дій.
І навпаки, якщо вступне навчання проводять
лише для галочки, єдиною людиною, яка доносить
інформацію, є HR — найімовірніше й співробітники
сприймуть таке навчання як «витрату часу» і «просто формальність», вони не винесуть з нього нічого
важливого для себе і навряд чи запам’ятають те,
що їм розповідатимуть, надовго.

Наявність мотивованих і кваліфікованих наставників
Якісна підготовка кураторів, як і наявність прописаних процесів, полегшує процес адаптації
для HR-фахівців і лінійних керівників та, у свою
чергу, дає змогу наставникам спробувати свої
сили й навички в управлінні людьми та зрозуміти, чи хочуть вони далі нарощувати компетенції,
пов’язані з лідерством і управлінням.

Вибір наставника: основні підходи
 наставника потрібно обрати, а не призначити
(важливо, щоб людина сама хотіла спробувати
себе в ролі наставника);
 наставника потрібно навчити (це може бути
внутрішній тренінг або менторство з боку керівника і HR-менеджера);
 створити чек-лист з описаними кроками та
приблизними термінами реалізації, який допомагає наставнику нічого не пропустити в роботі
з новачком.

Чому навчати наставників?
 основна мета та суть наставництва;

112

 базові компетенції й базові навички роботи
з людьми: постановки цілей, надання зворотного
зв’язку, делегування, робота з конфліктами, види
мотивації і т. д.;
 в ідеалі наставник повинен володіти коучинговими техніками (як мінімум мистецтвом ставити
відкриті запитання, активного слухання та віри
в людські здібності), щоб не тільки передавати
новачкові свій успішний досвід, а й допомагати
йому розкривати його унікальний потенціал.

Що має робити наставник?
 готує план роботи на випробувальний термін;
 перевіряє готовність робочого місця;
 представляє новачка команді/замовнику і
т. д.;
 знайомить зі специфікою проекту/відділу,
структурою;
 знайомить з корпоративними ресурсами,
каналами комунікації;
 організовує постановку цілей і завдань на
випробувальний строк, проміжний контроль і
зворотний зв’язок;
 супроводжує новачка впродовж усього
випробувального терміну й бере участь у підсумковій зустрічі.

HR-моніторинги протягом періоду
адаптації
Моніторинг настрою співробітників у період адаптації можна проводити по-різному. Один із способів моніторингу описано в цій статті, і базується він
на пропорційному розподілі уваги всім чотирьом
видам адаптації.
Як варіант, можна проводити зустрічі зі співробітниками сам-на-сам через два тижні та через
шість-сім тижнів (залежно від встановленого
випробувального терміну в компанії). Проводять
моніторинги HR-менеджери, які після зустрічей
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виносять складні питання на рівень лінійних керівників або інших відділів, які можуть їх вирішити.
HR-менеджери також відповідають за подальший
зворотний зв’язок щодо невирішених питань.

панії. І чим раніше новачок почне його отримувати,
тим більше користі отримають усі учасники процесу: і бізнес, і працівник. Не потрібно чекати три
місяці, коли закінчиться випробувальний термін і
людина дізнається, що вона не впоралася з поставленими завданнями, була недостатньо активною
Чіткі робочі цілі на період випробуабо креативною тощо. Як каже прислів’я, «дорога
вального терміну
ложка до обіду».
Навчайте лінійних меДуже важливо протягом
неджерів надавати зворотдвох перших тижнів визнаний зв’язок відразу, як тільки
чити й письмово зафіксувавони бачать, що потрібно
Цілі
мають
бути
зрозумілими,
ти цілі та завдання новачка
скорегувати дії співробітдосяжними, чіткими й вимірними
на період випробувальника. І при цьому зворотний
ного терміну. Зробити це
зв’язок — це не інструмент
та при цьому надихати новачка
можна у внутрішній системі
критики. Важливо давати
з управління персоналом, в
й позитивний зворотний
окремому файлі або навіть
зв’язок, коли людина добре
у e-mail-листі.
впоралася із завданням.
Цілі мають бути зрозумілими, досяжними, чіт- Корисно давати розвиваючий зворотний зв’язок,
кими й вимірними та при цьому надихати новачка. коли ви бачите, що щось можна було б ще поліпшиБлизько 80 % навичок людина вже повинна мати ти. Дуже негативно впливає на людину зворотний
для успішного виконання цих завдань. І близько зв’язок, коли йдеться тільки про недоліки або про
20 % — це зона розвитку потенціалу, яку добре недосконало виконану роботу. Завжди чергуйте
було б людині допомогти побачити й розвивати.
позитивний і розвиваючий зворотний зв’язок у проПід час обговорення та фіксації цілей викорис- порції хоча б 3:1.
товуйте ті критерії, які будуть для вас ключовими
під час закриття випробувального терміну.
Враховувати всі аспекти в період адаптації
новачків нелегко, але цей шлях точно принесе свої
плоди в залученості та лояльності співробітників
Регулярний зворотний зв’язок на всіх в майбутньому. Усі ці дії дадуть змогу компанії
рівнях (колеги, керівник, підлеглі)
будувати сильний внутрішній і зовнішній HR-бренд
і залучати до співпраці найкращих на ринку праПравильно наданий зворотний зв’язок є запорукою цівників. Удачі вам та натхнення від вашої роботи,
успішного розвитку співробітника всередині ком- шановні колеги! 
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Усміхніться

На співбесіді:
— Ви хвилюєтеся?
— Так.
— Уперше?
— Ні, я вже хвилювався й раніше.
— Як за один день ти примудрилася стільки накоїти?
— Я рано встала.
Віддалена робота — це не тільки приємно, а й
цілодобово.
— Доброго дня! Це ви проводите курси ухильних
відповідей?
— Можливо...
Працювати не хотілося... Але жадібність перемогла лінь.
Під час співбесіди:
— І коли ви почали працювати в цій компанії?
— Коли мені пригрозили звільненням.
На роботі ввели обов’язкову перевірку в нарколога
та психіатра. Мабуть, не можуть повірити, що хтось
готовий працювати за таку зарплату.
Працюю в Центрі штучного запліднення. У графі
«Професія» завжди пишу: лелека.
— Вибачте, я запізнився.
— Що трапилося?
— Та нічого, я просто не хотів приходити.
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Якщо ви фрілансер, то на роботу можна їздити
на велотренажері.
— А чим у вашій компанії займається директор
з розвитку?
— Спостерігає за розвитком подій.
— Наш холдинг-центр шукає касира.
— Але ви ж взяли касира тиждень тому.
— Ось його ми й шукаємо.
— Мої сильні сторони: наполегливість, що
межує з агресивністю, вміння контролювати
ситуацію.
— Стривайте, я ще ж не запитував вас про це...
— Замовкни і слухай далі.
— Чому плачеш?
— Та книжка дуже сумна.
— Що за книжка?
— Трудова.
Підлеглий шефу: «Я працюю у вас на півставки і
тому прошу кричати на мене упівголоса!»
— Учора я нарешті зважився! Зайшов до кабінету
шефа, стукнув кулаком по столу і зажадав підвищення зарплати!
— Молодець! Ну... а що шеф?
— А шеф у цей час був у буфеті.
— Я з приводу вакансії спеціаліста з інформаційної
безпеки.
— Надішліть своє резюме.
— Воно вже у вас на робочому столі.
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НАВЧАЛЬНІ
34 відпустки

щодо застосування
13 Зміни
праці іноземців
на підприємстві:
67 Простій
запровадження та оплата

питання оплати
76 Актуальні
листків непрацездатності
аспекти
108 Психологічні
адаптації новачків

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

