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У нас зміни на краще йдуть
із такою швидкістю, що ніщо
не встигає прижитися.
Хенрік Ягодзіньський

Що ж, і знову про реформи... Цього разу вкотре реформується пенсійне законодавство. Тож детальніше про
те, що змінилося, у статтях фахівців Пенсійного фонду
України. Триває й реформа освітньої галузі, у рамках
якої ухвалено новий Закон про освіту. Що отримаємо у
підсумку — покаже час… І які ж можуть бути зміни без
медичної реформи: народні депутати проголосували й за
неї (про це спробуємо розповісти в наступному номері
журналу). Наразі пропонуємо ознайомитися з трудовими
відносинами медичних працівників у статті Тетяни Єщенко.
Загалом можна сказати лише одне: будь-яка реформа,
без моральної, марна.
Бажаю вам бути здоровими, любити, творити добро та
не думати про пенсію! І нехай останній місяць осені буде
лагідним та щедрим на все хороше!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»
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6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

8 Лист Міністерства соціальної політики України щодо

розрахунку суми доплати до МЗП при підсумованому обліку робочого часу від 21 серпня 2017 р.
№ 2231/0/101-17
9 Лист Міністерства соціальної політики України щодо
працевлаштування за сумісництвом від 14 квітня
2017 р. № 8185/0/2-17/13
10 Лист Міністерства соціальної політики України щодо
змін у видачі дозволу іноземцям від 18 вересня
2017 р. № 2413/0/101-17
10 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо оплати праці у нічний час, святкові та вихідні
дні при підсумованому обліку робочого часу від 18
серпня 2017 р. № 1537/0/102-17
11 Лист Міністерства освіти і науки України про проведення профнавчання від 13 червня 2017 р.
№ 1/11-5692
12 Лист Фонду соціального страхування України
щодо механізму реалізації положень статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 1 вересня 2017 р.
№ 5.1-27-241
14 Роз’яснення Профспілки працівників освіти і науки
України «Збереження педагогічного звання та категорії при переході вчителя на посаду методиста»
14 Роз’яснення ФСС України «Щодо заповнення
лікарями закладів охорони здоров’я листків непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами»

Зміни в законодавстві

16

Галина Мастюгіна
Пенсійна реформа: перерахунок пенсій
з 1 жовтня 2017 року
У зв’язку з ухваленням Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VІІІ у статті
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розглянуто, яких категорій осіб стосуються ці зміни,
на який розмір підвищення пенсії слід сподіватися
пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 2009 р., та
коли вони отримають перерахований розмір пенсії.
Крім того, роз’яснено, які зміни внесено згаданим
Законом стосовно призначення пенсій у подальшому,
що потрібно знати молоді вже сьогодні для того, щоб
не втратити права на пенсію

ПРАВО
Охорона праці

30 Світлана Щербина

Виплати в разі переведення на легшу роботу
У статті розглянуто питання, пов’язані з особливостями
нарахування та обчислення виплат у разі переведення
працівника на легшу роботу. Зокрема, з’ясовано механізм обчислення середньомісячного заробітку за
рахунок коштів роботодавця та Фонду соціального
страхування, порядок подання необхідних документів
та дій фахівців відділу персоналу

Архівна справа

34 Олена Замкова

Підготовка описів справ в архіві підприємства
У межах теми, присвяченої складенню й оформленню
описів справ, сформованих із документів підприємства
й переданих на зберігання до його архіву, у статті розглянуто вимоги до зведеного опису справ з кадрових питань

Міжнародний досвід управління
персоналом

42 Олександр Клименко

Політика ЄС у соціальній і трудовій сфері:
правове регулювання
Для кращого розуміння, які ж норми трудового законодавства України відповідають нормам законодавКадровик України

Зміст № 11 листопад 2017

ства ЄС і які зміни нас ще очікують, слід детальніше
ознайомитися з політикою ЄС у соціальній та трудовій
сфері, а також з нормативними актами, які її регулюють. Про це — у статті

Пенсійне забезпечення

48 Олена Охріменко

Порядок виплати пенсій працюючим
пенсіонерам
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від
3 жовтня 2017 р. № 2148-VІІІ внесено зміни до низки
законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення громадян. Вказаним законом з 1 жовтня 2017 р.
змінено, зокрема, порядок виплати пенсій працюючим
пенсіонерам, які працюють у т. ч. на посадах державних службовців, прокурорів, суддів тощо. Тож у статті
розглянуто, в якому розмірі починаючи з 1 жовтня
2017 р. виплачуються пенсії, призначені відповідно до
законів України «Про державну службу», «Про наукову
і науково-технічну діяльність», «Про прокуратуру» та
«Про статус народного депутата України»

Бюджетна сфера

52 Олена Морєва

Зміни у виплаті адресної грошової допомоги
молодим спеціалістам
У статті розглянуто зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2017 р. № 949
до Порядку надання одноразової адресної грошової
допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і
спеціальностями педагогічного профілю

Трудові відносини

54 Тетяна Єщенко

Трудові відносини медичних працівників:
судова практика
№ 11 (130) листопад 2017

Охорона здоров’я є однією з найважливіший сфер у
розвитку суспільства та провідним напрямом діяльності
держави відповідно до Конституції України. У зв’язку з
потребою надавати населенню якісні медичні послуги
медпрацівники посідають особливе місце в системі
охорони здоров’я. На державу покладено обов’язок
ефективно захищати право працівника заробляти собі
на життя працею, яку він вільно обирає. Тож у статті
розглянуто особливості трудових відносин медичних
працівників в Україні та порівняно їх з міжнародною
практикою, зокрема на судових прикладах

60 Відповіді на запитання
64 Календар

ПРАКТИКА
Кадровий роман

66 Галина Фольварочна

Подолання перешкод. Підтвердження
інвалідності для звільнення за власним
бажанням
У одинадцятій події кадрового роману на прикладі
практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглядаємо питання про звільнення працівника за власним
бажанням у зв’язку з необхідністю догляду за інвалідом
І групи, який не є членом його родини

Актуальна тема

73 Ірина Красовська

Використання автомобіля працівника у
виробничих цілях
Трапляється, що з різних причин у господарській
діяльності підприємства використовується майно,
яке належить працівникам. Йдеться насамперед про
автомобілі. Про те, яким чином можна оформити використання автомобіля працівника у виробничих цілях та
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який з варіантів вигідніший для нього та підприємства,
розглянуто в статті

Робочий час

80 Вікторія Галкіна

Розраховуємо норми тривалості робочого
часу у 2018 році
До останнього часу Мінсоцполітики щороку видавало
лист із розрахунком норм тривалості робочого часу
на наступний рік. І хоча листи цього органу не є нормативними документами, а розрахунок здійснюється
відповідно до норм КЗпП і встановленого на підприємстві режиму робочого часу, для багатьох кадровиків
і бухгалтерів цей документ був зручною підказкою.
У статті автор наводить розрахунок норми тривалості
робочого часу у 2018 р., а також пропонує зробити
його самостійно, дотримуючись встановлених законом
вимог і орієнтуючись на наведені приклади

Час відпочинку

87 Галина Фольварочна

Навчальні відпустки працівникам-учням
професійно-технічних навчальних закладів
На підприємства працевлаштовуються не лише молоді
люди, які отримали освіту та мають відповідні дипломи,
а й ті, що ще навчаються, зокрема, у професійно-технічних закладах освіти, а отже, їх відсутність на роботі
у зв’язку з навчанням потрібно правильно оформляти.
Це питання й розглядає автор у статті

Військовий облік

92 Юрій Васильєв

Актуальні питання військового обліку
У статті автор відповідає на запитання щодо того, чи
правомірно відмовляти особі у прийнятті її на роботу,
якщо в неї відсутні військово-облікові документи або
якщо вони неналежно оформлені, через що особа не
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бажає звертатися до військкомату, та стосовно того,
з яким військкоматом потрібно співпрацювати: за
місцем реєстрації працівників чи підприємства

Підбираємо галузеві посади
(професії)

95 Олександр Носіков

Працівники транспортної галузі: завдання
та обов’язки
У статті розглянуто вимоги до деяких ключових посад (професій) працівників транспортної сфери, які
передбачені КП та які можна згрупувати за змістом
виконуваних завдань та обов’язків

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

102 Коучинговий підхід в управлінні
персоналом

Наталія Романенко, організаційний коуч, президент
ECF Ukraine, розповідає про особливості застосування
технології коучингу в управлінні персоналом, про його
мету, переваги та труднощі у процесі запровадження,
а також про те, як отримати від такого стилю управління максимальний результат

Основи управління

108 Юлія Кривенцева

Керівники та підлеглі: про владу з любов’ю
У статті автор розкриває тему взаємин керівників і
підлеглих, звертає увагу на те, що у зв’язку з поганим
розумінням своєї ролі та впливу в ситуації влади й
підпорядкування виникають нереалістичні очікування,
нереалістично оцінюються причини й наслідки, втрачається багато ресурсів, та розглядає сценарії конфліктів,
претензій і труднощів, які в результаті виникають
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МОНІТОРИНГ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та
чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2017 році»
від 24 лютого 2017 р. № 44/2017

У

казом визначено проведення чергових призовів громадян України на
строкову військову службу в жовтні – листопаді 2017 р. та призов на
строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові
частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного
віку й не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Окрім цього, КМУ необхідно визначити чисельність
громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та
обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2017 р. і забезпечити
виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у поточному
році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.
Пункт 2 статті 3 цього Указу набрав чинності 1 вересня 2017 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня
2017 р. № 2148-VIII

З

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII

З

аконом внесено зміни до пенсійного законодавства, які, зокрема, стосуються збільшення пенсійного стажу та порядку перерахунку пенсій
тощо (детальніше див. на с. 16). Крім того, внесено зміни щодо сплати
ЄСВ, нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах (коментар див. у наступному номері).
Закон набрав чинності 11 жовтня 2017 р.

атверджено нову редакцію Закону про освіту. Згаданий документ зазнав
суттєвих змін, зокрема, щодо системи та рівнів освіти. Що стосується
трудових відносин, то зміни незначні: зокрема, новим законом передбачено
можливість укладення контракту тільки з керівниками навчальних закладів, у
той же час ця норма не стосується інших категорій педагогічних працівників.
Закон набрав чинності 28 вересня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Мінімальних
вимог з охорони праці на тимчасових
або мобільних будівельних майданчиках» від 23 червня 2017 р. № 1050

6

З

атверджено мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або
мобільних будівельних майданчиках, якими встановлюються загальні
вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або
мобільних будівельних майданчиках під час виконання будівельних робіт.
Вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно. При цьому зазначені вимоги не стосуються
підприємств з видобутку корисних копалин.
Наказ набрав чинності 20 жовтня 2017 р.
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МОНІТОРИНГ

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Положення
про застосування стимулюючих
виплат державним службовцям Генеральної прокуратури України» від
25 вересня 2017 р. № 271

В

ідповідно до згаданого Положення стимулюючі виплати державним
службовцям здійснюються щомісячно пропорційно до відпрацьованого
часу в межах бюджетних призначень на оплату праці. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки до посадового
окладу: за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи.
Надбавки встановлюються та виплачуються на підставі наказів Генеральної прокуратури України. Пропозиції про встановлення надбавок
державним службовцям та їх перегляд подаються Генеральному прокурору
його заступниками відповідно до розподілу обов’язків.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Правил
етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його
територіальних органів» від 21 вересня 2017 р. № 2952/5

З

атверджено Правила етичної поведінки працівників апарату Міністерства
юстиції України та його територіальних органів. Вимоги Правил можуть
застосовуватися до працівників підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Мін’юсту.
Наказ набрав чинності 29 вересня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Змін до
Правил пожежної безпеки в Україні»
від 31 липня 2017 р. № 657
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У

Змінах до Правил пожежної безпеки,зокрема, уточнено, що для кожного
приміщення об’єкта мають бути розроблені та затверджені керівником
об’єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи
пожежної безпеки. Також Правила доповнено нормою, якою передбачено,
що інструкції про заходи пожежної безпеки не розробляються для душових, басейнів, мийних, умивалень та санвузлів, а також для коридорів та
вестибюлів.
Наказ набрав чинності 3 жовтня 2017 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21 серпня 2017 р. № 2231/0/101-17
Щодо розрахунку суми доплати до МЗП
при підсумованому обліку робочого часу
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо розрахунку суми доплати до
розміру мінімальної заробітної плати 3200 грн працівникові з місячним окладом, якому встановлено
підсумований облік робочого часу і який згідно з графіком роботи (змінності) працював у святковий
день, а також відпрацював понаднормово, та повідомляє.
Згідно із статтею 61 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) України режим підсумованого обліку робочого часу може вводитись на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях,
а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами
виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна
або щотижнева тривалість робочого часу.
У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня і графіки
змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати
працівники за обліковий період, встановлений в колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період (квартал, півріччя, рік).
У кінці кожного місяця працівникам, які працюють при підсумованому обліку робочого часу,
провадиться нарахування належної їм заробітної плати згідно з діючими умовами оплати праці: нарахування окладу, доплат і надбавок, в тому числі за роботу у нічний час, роботу у святкові і неробочі
дні тощо, а по закінченні облікового періоду у випадку наявності надурочних годин провадиться
оплата надурочної роботи.
Відповідно до статті 107 КЗпП України робота у святкові та неробочі дні оплачується у подвійному
розмірі:
— працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної ставки понад
оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадилась в межах місячної норми робочого
часу, в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилась понад
місячну норму праці.
Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у вихідні дні.
При оплаті фактично відпрацьованих у святковий день годин слід враховувати, що режими роботи
працівників встановлюються підприємствами самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або в колективному договорі.
Отже, якщо робота працівника у святковий (неробочий) день провадилась згідно із змінним
графіком, тобто в межах місячної норми робочого часу для цього працівника, оплата проводиться у
розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад.
У випадку, коли працівника наказом (розпорядженням) по підприємству залучали до роботи у
святковий (неробочий) день у його вихідний день, тобто понад місячну норму, оплата праці в цьому
випадку проводиться у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад.
Згідно із статтею 62 КЗпП України надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість
робочого дня (ст. 52, 53 і 61).
При нарахуванні заробітної плати по закінченні місяця необхідно враховувати норми статті 31 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої розмір заробітної плати працівника за повністю
виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру
не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для
здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і
ювілейних дат.
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Отже, якщо працівнику здійснюють підвищену оплату за роботу у святковий (неробочий) день,
то ця виплата враховується до розміру заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру.
Оплата надурочної роботи здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.
Директор Департаменту			                О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 14 квітня 2017 р. № 8185/0/2-17/13
Щодо працевлаштування за сумісництвом
Міністерство соціальної політики розглянуло <...> звернення стосовно надання роз’яснень з питань
працевлаштування за сумісництвом і в межах компетенції повідомляє.
Статтею 43 Конституції України закріплено, що кожен має право на працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Нормами статті 51 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) встановлено, що
держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, зокрема,
правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу.
Відповідно до частини другої статті 24 КЗпП України при укладенні трудового договору громадянин
зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках,
передбачених законодавством, також документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан
здоров’я та інші документи.
Статтею 25 КЗпП України визначено, що при укладенні трудового договору забороняється вимагати
від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження,
реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачене законодавством.
Згідно з пунктом 3 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції
від 28 червня 1993 р. № 43, <...>, працівник, який приймається на роботу за сумісництвом на інше підприємство, в установу, організацію повинен пред’явити власнику або уповноваженому ним органу паспорт.
Відповідно до пункту 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці. Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення
від 29 липня 1993 р. № 58 (зі змінами), <...>, на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки
ведуться тільки за місцем основної роботи.
Робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається
окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника
власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.
Водночас інформуємо, що згідно з пунктом 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, якщо внаслідок відмови
у прийнятті на роботу або несвоєчасного укладення трудового договору працівник мав вимушений
прогул, його оплата проводиться відповідно до частини другої статті 235 КЗпП України про оплату
вимушеного прогулу незаконно звільненому працівникові.
Роботодавець не має права відмовити працівникові в прийомі на роботу за сумісництвом у зв’язку
з відсутністю в нього інформації про наявність у працівника основного місця роботи. Така відмова
роботодавця є порушенням законодавства про працю.
Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю визначена статтею 265
КЗпП України і статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Міністр				     А. Рева
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18 вересня 2017 р. № 2413/0/101-17
Про розгляд звернення
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо надання роз’яснень стосовно
застосування частини третьої статті 421 Закону України «Про зайнятість населення», зі змінами (далі —
Закон), внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23 травня 2017 р. № 2058-VIII, який набирає
чинності з 27 вересня 2017 р., та в межах компетенції повідомляє.
1. Частиною третьою статті 421 встановлено, що роботодавець може отримати дозвіл, за умови
виплати заробітної плати в розмірі не менш як:
п’ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях,
благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону
України «Про освіту»;
десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників.
Враховуючи викладене, вимоги щодо розміру заробітної плати відповідно до частини третьої статті 421
Закону (після набрання відповідними нормами Закону чинності) розповсюджуються на роботодавців, які
отримують дозвіл на застосування праці іноземця вперше, або після розірвання попереднього трудового
договору (контракту) та укладання нового трудового договору (контракту) відповідно до отриманого
дозволу, а також у разі продовження дії дозволу на застосування праці іноземного працівника.
Норми частини третьої статті 421 Закону чітко визначають обов’язок роботодавця щодо розміру
заробітної плати іноземного найманого працівника у разі застосування його праці.
2. Для продовження дії дозволу подаються також і документи, у яких відбулися зміни (п. 3 частини
третьої ст. 422 Закону), а отже, подання копії трудового договору (контракту) з відповідною оплатою
праці іноземного працівника є обов’язковим.
3. Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом
неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від
виробітку.
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні
встановлювати нових правових норм.
Директор Департаменту			             О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18 серпня 2017 р. № 1537/0/102-17
Щодо оплати праці у нічний час, святкові та вихідні дні
при підсумованому обліку робочого часу
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо розрахунку годинних ставок для
оплати роботи у нічний час, святкові та вихідні дні для працівників, яким встановлено підсумований
облік робочого часу з обліковим періодом квартал (півріччя, рік), та повідомляє.
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Згідно з чинним законодавством, зокрема зі статтею 61 Кодексу законів про працю
(далі — КЗпП) України, режим підсумованого обліку робочого часу може вводитись на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах,
цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не
може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу.
У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня і графіки
змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати
працівники за обліковий період, встановлений в колективному договорі, відповідав установленій
законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період (квартал, півріччя, рік).
У кінці кожного місяця працівникам, які працюють при підсумованому обліку робочого часу,
провадиться нарахування належної їм заробітної плати згідно з діючими умовами оплати праці:
нарахування основної заробітної плати, доплат і надбавок, у тому числі за роботу у нічний час,
роботу у святкові і неробочі дні тощо, а по закінченню облікового періоду (кварталу, півріччя, року)
у випадку наявності надурочних годин провадиться оплата надурочної роботи.
Враховуючи вищевикладене, та те, що нормою тривалості робочого часу в обліковому періоді
для працівників є норма, яка встановлена їм графіками змінності, при визначенні годинної ставки
для оплати нічного часу, фактично відпрацьованих годин у святкові та вихідні дні необхідно місячний
оклад працівника розділити на норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену
правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного підрозділу (працівника).
Директор Департаменту			               О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 13 червня 2017 р. № 1/11-5692
Про розгляд звернення
Міністерством освіти і науки України розглянуто звернення <...> стосовно організації професійного
навчання на виробництві та інформуємо.
Порядок організації та проведення професійного навчання на виробництві регламентують:
Закон України «Про професійний розвиток працівників», Положення про організацію навчальновиробничого процесу на виробництві, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України
від 27 грудня 2006 р. № 500/861 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 січня 2007 р.
за № 32/13299, Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене
спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 р. № 127/151, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2001 р. за № 315/5506.
Тому, професійне навчання працівників на підприємстві організовується відповідним підрозділом, фахівцями, які займаються цими питаннями, чи службою управління персоналом
підприємства.
Відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві
неформальне навчання не регламентується місцем набуття, строками та формою навчання.
Роботи, на яких не можна використовувати працю жінок та неповнолітніх громадян, визначаються Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 29 грудня 1993 р. № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня
1994 р. за № 51/260, Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,
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на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 46 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 28 липня 1994 р. за № 176/385.
Разом з тим професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється за робочими навчальними планами та програмами, що розробляються і затверджуються роботодавцем на основі
типових навчальних планів і програм.
За результатами неформального навчання видається довідка, в якій зазначаються професія
(спеціальність), за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання.
Питання визнання та підтвердження результатів неформального навчання знаходиться в компетенції Міністерства соціальної політики України.
Заступник Міністра				

П. К. Хобзей

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Лист
від 1 вересня 2017 р. № 5.1-27-241
Щодо механізму реалізації положень статті 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України (далі — Фонд), розглянувши <...>
лист щодо механізму реалізації положень статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) в частині
мінімальної гарантії розміру допомоги по вагітності та пологах, повідомляє.
Відповідно до частини першої статті 26 та частини другої статті 33 Закону № 1105 порядок
обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України.
В свою чергу, частиною другою статті 26 Закону № 1105 визначено, що сума допомоги по
вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та
не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку.
Згідно із статтею 25 Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить
70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше
дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується
за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів). Розмір
зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі
незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
Тобто нормами Закону № 1105 визначено, що відповідно до норм Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня 2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок), здійснюється лише обчислення середньої заробітної плати для надання
допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах і не передбачена реалізація
норм частини другої статті 26 Закону № 1105.
Так, відповідно до пункту 2 Порядку сума страхових виплат застрахованій особі та оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється
шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної
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заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством,
на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
Пунктом 3 Порядку визначено, що середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на
яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/
або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова
непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без
збереження заробітної плати.
В свою чергу, нормою статті 26 Закону № 1105 не визначено спеціального механізму обчислення суми доплати до розміру мінімальної заробітної плати, якщо нарахована сума допомоги у
розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати.
Законом № 1105 визначено, що зазначена допомога обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних
до пологів. Крім того, положеннями Порядку передбачено уніфікований механізм обчислення
середньої заробітної плати та розрахунку суми допомоги по вагітності та пологах.
Таким чином, чинним законодавством не передбачено поділу страхового випадку на окремі
періоди тривалістю в календарний місяць та іншого механізму розрахунку, ніж визначеного Порядком.
Слід зазначити, що реалізація рекомендацій Міністерства соціальної політики України призводить до необґрунтованих витрат коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності при здійсненні доплат до розміру мінімальної заробітної плати.
Так, у випадку застосування рекомендацій Міністерства соціальної політики України виплата
буде здійснюватися з більшої суми, ніж мінімальна заробітна плата, розмір якої встановлено на
момент настання страхового випадку, наприклад, якщо страховий випадок триває 31 + 30 + 31
+ 30 + 4 = 126 календарних днів, то сума допомоги буде дорівнювати 3258,72 грн + 3200,00 грн
+ 3258,72 грн + 3200,00 грн + 420,48 грн = 13337,92 гривень. А якщо зазначену суму допомоги
розділити на 126 календарних днів відпустки, то середньоденний розмір допомоги буде складати
105,86 грн, що на 0,74 грн більше, ніж розрахований із розміру мінімальної заробітної плати
(3200,00 грн ÷ 30,44) = 105,12 гривень.
Таким чином, виконавча дирекція Фонду вважає, що реалізація положень статті 26 Закону
повинна здійснюватися з урахуванням норм Закону № 1105 та Порядку, а саме, сума допомоги
по вагітності та пологах розраховуватися за наступним алгоритмом:
1. Розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат.
2. Порівнюється фактична середньоденна заробітна плата із середньоденною заробітною
платою, обчисленою з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання
страхового випадку (мінімальна заробітна плата, ділена на 30,44 — середньомісячну кількість
календарних днів).
3. У разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої із мінімальної заробітної
плати, над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок страхової
виплати (допомоги по вагітності та пологах) здійснювати із середньоденної, обчисленої із мінімальної заробітної плати.
Додатково повідомляємо, що із зазначеного питання виконавчою дирекцією Фонду були
надані Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо включення до статті 26 Закону
№ 1105 змін для врегулювання неоднозначного трактування норми частини другої статті 26 Закону
№ 1105, які були враховані в проекті Закону України від 22 червня 2017 р. № 6614.
В. о. директора				
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ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
Збереження педагогічного звання та категорії при переході вчителя на посаду методиста
Пунктом 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, установлено, що за педагогічними
працівниками, які переходять на посади методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією
кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після
переходу на посаду методиста.
Приміткою 3 до пункту Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р № 102, з урахуванням змін,
внесених наказом Міністерства освіти України «Про внесення змін до наказу Міносвіти України від
25.02.93 № 45 та до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 31
травня 1994 р. № 167, передбачено, що за методистами навчально-методичних, методичних кабінетів
(центрів), зберігається право до наступної атестації на отримання підвищених посадових окладів,
якщо в період роботи на посадах учителя, викладача, вихователя за результатами атестації їм було
присвоєно відповідне звання.
Згідно з пунктом 3 Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ «Про затвердження переліку кваліфікаційних
категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23 грудня
2015 р. № 1109 педагогічні звання «старший учитель» та «учитель-методист» присвоюються учителям усіх спеціальностей. Зазначеною постановою не передбачено педагогічних звань, які б могли
присвоюватися методистам.
Тому право на підвищення посадового окладу методистові методичного кабінету, який перейшов
на цю посаду з посади вчителя, за педагогічні звання, що були присвоєні під час роботи на посаді
вчителя, має зберігатися лише до наступної атестації за посадою методиста.
У подальшому наявність педагогічного звання «старший учитель» чи «учитель-методист», присвоєного за посадою вчителя загальноосвітнього навчального закладу, не впливає на розмір оплати
праці методиста методичного кабінету.
Пунктом 3.23 Типового положення встановлено, що педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на
загальних підставах.
Тож якщо педагогічний працівник, обіймаючи посаду методиста методичного кабінету (центру),
працює ще вчителем у загальноосвітньому навчальному закладі, то він має атестуватися за цими
обома посадами на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії, та, крім того, за посадою
вчителя — атестуватися на підтвердження педагогічного звання.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Роз’яснення
Щодо заповнення лікарями закладів охорони здоров’я
листків непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами
Як відомо, згідно зі статтею 17 Закону «Про відпустки» на підставі медичного висновку жінкам
надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.
Фінансування допомоги по вагітності та пологах здійснюється за рахунок коштів Фонду соцстраху.
Така допомога виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість
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якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох
чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Розмір допомоги обчислюється сумарно та
надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично
використаних до пологів.
Пунктом 9 Інструкції № 532 регламентований порядок заповнення листка непрацездатності при
наданні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. А саме:
— у графі «Діагноз первинний» має бути зазначений термін вагітності на час звернення;
— у графі «Діагноз заключний» — орієнтовний термін пологів;
— у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується сумарна тривалість відпустки з
відміткою дати відкриття листка непрацездатності;
— у графі «Стати до роботи» — дата закінчення відпустки.
Таким чином, дата, що зазначена у графі «Стати до роботи» як закінчення відпустки, не є датою
виходу на роботу, а визначає дату закінчення терміну 126 календарних днів, тому застрахована особа,
яка перебувала у відпустці по вагітності та пологах, повинна стати до роботи лише наступного дня.
За результатами домовленостей між фахівцями з питань експертизи тимчасової непрацездатності органів охорони здоров’я держадміністрацій та закладів охорони здоров’я областей, лікарями
у листку непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами по-різному заповнюється графа «Стати
до роботи». Зазначається:
— або останній день у зв’язку з вагітністю та пологами;
— або день, коли застрахована особа повинна стати до роботи.
При цьому в окремих регіонах, з метою запобігання непорозумінням між застрахованою особою
та страхувальником під час оформлення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і призначення
допомоги за нею, лікарями у графі «Примітки» бланку листка непрацездатності зазначається дата,
коли жінка повинна вийти на роботу.
Слід наголосити, що виконавча дирекція ФСС звернулася листом від 18 серпня 2017 р. № 2.4-15145 до МОЗ з пропозицією внесення змін до пункту 9 Інструкції № 532 щодо більш чіткого визначення
порядку заповнення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами.
Враховуючи вищевикладене, зазначення в листку непрацездатності у графі «Стати до роботи»
126-го дня відпустки, що є датою закінчення відпустки (п. 9 Інструкції № 532), або 127-го дня, що
відповідає наступному за 126-им, з якого необхідно приступити до роботи, не є помилкою. Тому
повертати для виправлення такі листки непрацездатності до закладів охорони здоров’я не потрібно.
Окрім того, законодавчо закріплена тривалість відпустки по вагітності та пологах (126 календарних
днів) у листку непрацездатності записується сумарно одним рядком, тому комісія із соціального страхування приймає рішення про виплату матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної
плати (доходу) за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
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Галина Мастюгіна,

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

Пенсійна реформа:

перерахунок пенсій з 1 жовтня
2017 року
Третього жовтня цього року Верховна Рада України ухвалила Закон № 2148.
Тож у статті розглянемо, яких категорій осіб стосуються зміни, внесені цим
Законом, на який розмір підвищення пенсії слід сподіватися пенсіонерам, які
вийшли на пенсію до 2009 р., та коли вони отримають перерахований розмір
пенсії. Крім того, роз’яснимо, які зміни внесено згаданим Законом стосовно
призначення пенсій у подальшому, що потрібно знати молоді вже сьогодні
для того, щоб не втратити права на пенсію

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VІІІ (далі — Закон № 2148);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII (далі — Закон № 2262);
 Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі —
Закон № 1788);
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон
№ 889);
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464);
 постанова КМУ «Про підвищення рівня соціального захисту населення» від 23 квітня 2012 р.
№ 327 (далі — Постанова № 327).
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Осучаснення пенсій
У жовтні поточного року пенсіонери отримали
підвищений розмір пенсій у зв’язку з ухваленням Закону № 2148. Їх перерахунок виконано
зважаючи на кілька аспектів:
 зміна показника середньої заробітної
плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення
пенсій (осучаснення пенсій);
 застосування нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 перегляд розміру пенсій, призначених
жінкам у 55-річному віці достроково;
 виплата пенсій працюючим пенсіонерам
незалежно від факту роботи.
Отже, з 1 жовтня 2017 р. перераховано пенсії, призначені до 1 жовтня поточного року. При
цьому перерахунок проведено із застосуванням
середньої заробітної плати (доходу) в Україні,
з якої сплачено страхові внески, обчисленої як
середній показник за 2014-й, 2015-й та 2016 р.
(3764,40 грн) та величини оцінки одного року
страхового стажу в розмірі 1 %. Осучаснення
стосується пенсіонерів, які отримують пенсії
за нормами Закону № 1058 та військовослужбовців строкової служби — інвалідів у зв’язку із
захворюванням, пов’язаним із проходженням
служби, у т. ч. тих, які отримують пенсію за
нормами Закону № 2262, оскільки заробіток
для обчислення таких пенсій визначається
відповідно до статті 40 Закону № 1058.

Увага!
Збільшення розміру пенсії у зв’язку з осучасненням заробітку в кожного пенсіонера
своє, оскільки враховуються показники
коефіцієнта заробітку та тривалість страхового стажу (індивідуальні показники
особи).
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Приклад
Перерахунок пенсій за нормами
Закону № 1058
1. Чоловіку, який працював на заводі робітником та є дитиною війни, пенсія за віком
призначена у 1998 р. Його страховий стаж
становить 46 років 2 місяці 13 днів. Середня заробітна плата цієї особи перевищувала середню зарплату по Україні в 1,27 разу.
Розмір пенсії чоловіка до перерахунку становив 1581,98 грн, після перерахунку —
2585,57 грн. Сума підвищення — 1003,59 грн.
2. Жінці, яка працювала перукарем, пенсія
за віком призначена в 2006 р. Її страховий
стаж становить 34 роки 4 місяці 11 днів.
Коефіцієнт середньої заробітної плати цієї
особи становить 0,87097 (тобто вона отримувала заробітну плату меншу за середню
по країні). Розмір пенсії жінки до перерахунку дорівнював 1464,49 грн, після перерахунку — 1609,59 грн. Сума підвищення —
145,10 грн.

Наприклад, інвалід ІІ групи внаслідок захворювання, отриманого під час проходження
строкової служби, отримував заробітну плату,
розмір якої в 1,2 разу перевищував середню
заробітну плату по країні. Розмір його пенсії до
перерахунку визначався з урахуванням показника середньої заробітної плати, встановленого
Постановою № 327 (1197,91 грн), і становив
60 % заробітку (ст. 21 Закону № 2262), тобто
862,50 грн (1197,91 грн × 1,2 × 60 %). Оскільки
розмір пенсії, обчислений у такому порядку,
не досягав мінімального розміру, встановленого для інвалідів II групи в розмірі 105 %
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, пенсія виплачувалася в розмірі
1477,60 грн, у т. ч. 1377,60 грн — мінімальний
розмір пенсії (1312 грн × 105 %) та підвищення,
встановлене відповідно до Постанови № 327
(100 грн).
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У результаті перерахунку пенсії, проведеного з 1 жовтня 2017 р. із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, за 2014–2016 рр.
(3764,40 грн), розмір пенсії цієї особи становить 2710,37 грн (3764,40 × 1,2 × 60 %). Тобто
пенсія підвищилася на 1232,77 грн.
Щодо перерахунку пенсій по інвалідності
внаслідок трудового каліцтва або професійного
захворювання та пенсії в разі втрати годувальника із зазначених причин, то до жовтня
2017 р. вони обчислювалися за нормами Закону № 1788. Розмір таких пенсій з урахуванням
щомісячної державної адресної допомоги, яка
встановлювалася відповідно до постанови
КМУ «Деякі питання пенсійного забезпечення
громадян» від 26 березня 2008 р. № 265, становив 1312 грн (крім інвалідів-шахтарів, розмір
пенсій яких становив 3936 грн (1312 грн × 3,
де 1312 грн — прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Розмір пенсій членів сімей
шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, з урахуванням щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою
годувальника, становив 2624 грн).
Законом № 2148 передбачено перерахунок та призначення в подальшому пенсій по
інвалідності внаслідок трудового каліцтва або
професійного захворювання та пенсії в разі
втрати годувальника із зазначених причин. Такі
пенсії з 1 жовтня 2017 р. перераховуються за
нормами Закону № 1058 за умови наявності
страхового стажу, потрібного для призначення пенсії (тривалість необхідного страхового
стажу визначена в ст. 32 Закону № 1058).
Перерахунок здійснюється враховуючи документи про вік, страховий стаж, заробітну
плату (дохід) та інші документи, які є на час
перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, чинного раніше.
Крім того, одержувачі пенсій можуть надати
додаткові документи, які впливають на розмір
пенсії (зокрема, документи про стаж).
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Для перерахунку згаданих вище пенсій
враховується заробітна плата (дохід), з якої
було раніше обчислено пенсію за документами,
наявними в пенсійній справі, або, за вибором
пенсіонера, заробітна плата (дохід) за період,
передбачений абзацом першим частини першої
статті 40 Закону № 1058. При цьому заробітна
плата (дохід) для обчислення пенсії визначається із застосуванням показника середньої
заробітної плати (доходу) за 2014–2016 рр.
із урахуванням величини оцінки одного року
страхового стажу в розмірі 1 %.

Переведення з пенсій, призначених за спецзаконами, на пенсії за
Законом № 1058
Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України»,
«Про державну службу», «Про Національний
банк України», «Про дипломатичну службу»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус
суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», «Про
державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів», Митного
кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта
народного депутата України, затвердженого
постановою Верховної Ради України від 13
жовтня 1995 р. № 379/95-ВР, розмір пенсій
яких розрахований за матеріалами пенсійних
справ за нормами Закону № 1058 із застосуванням показника середньої заробітної плати
(доходу) за 2014–2016 рр. та величини оцінки
одного року страхового стажу в розмірі 1 % і
буде більшим, ніж розмір пенсії, обчислений за
спецзаконом, виконується автоматично, без їх
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звернення, «переведення» на пенсію на умовах,
передбачених Законом № 1058.
При цьому такі пенсіонери в будь-який час
зможуть звернутися до органів Пенсійного
фонду для «переведення» їх на пенсію згідно
зі спецзаконом із встановленням розміру пенсії, отримуваного до «переведення» на Закон
№ 1058. Повернутися до отримання пенсії за
спецзаконом вони матимуть змогу з 1 числа
місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла
від них відповідна заява.

Перерахунок дострокових пенсій
Пунктом 72 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 визначено, що до 1 січня
2015 р. право дострокового виходу на пенсію за
віком мають жінки, яким виповнилося 55 років,
за наявності страхового стажу не менше 30
років та за умови звільнення з роботи. У цьому
випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно
до статті 27 та з урахуванням норм статті 28
цього Закону, зменшується на 0,5 % за кожний повний чи неповний місяць дострокового
виходу на пенсію.
Передбачалося, що зменшення розміру
пенсії за віком застосовується протягом усього
періоду отримання пенсії незалежно від її виду
(крім випадків, коли жінка відмовлялася від
отримання дострокової пенсії та продовжувала
працювати).
Законом № 2148 таку норму змінено та
передбачено, що зменшення розміру пенсії за
віком застосовується до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону
№ 1058, та протягом періоду, який дорівнює
кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою
віку, передбаченого частиною першою статті 26
цього Закону. Після завершення цього періоду
розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем
завершення цього періоду.
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При цьому розмір пенсії, призначений відповідно до пункту 72 розділу XV «Прикінцеві
положення» Закону № 1058, не може бути
меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, встановлений законом.
Наприклад, жінці, яка народилася 25 квітня
1958 р. та мала 30 років страхового стажу,
з червня 2013 р. призначили дострокову пенсію
після досягнення нею віку 55 років 2 місяці.
Пенсійний вік, встановлений статтею 26 Закону
№ 1058 для жінок, які народилися в період з
1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958 р., становить
57 років. Тобто жінка вийшла на пенсію на 22 місяці раніше, тому розмір її пенсії було зменшено
на 11 %. 57-річного віку вона досягла 25 квітня
2015 р. Водночас вона й після досягнення пенсійного віку по 30 вересня 2017 р. отримувала
зменшений розмір пенсії. Цей період становить
понад два роки. Враховуючи зміни в Законі
№ 1058, з 1 жовтня 2017 р. розмір її пенсії переглядається без застосування зниження пенсії
за достроковий вихід на пенсію.
При цьому вже з 1 жовтня поточного року
розмір пенсій таких жінок не може бути меншим, ніж 1452 грн (1373 грн + 79 грн).

Перерахунок пенсій з урахуванням
нового прожиткового мінімуму
Перерахунок пенсій із жовтня поточного року
проведено з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про
Державний бюджет України на 2017 рік» від
21 грудня 2016 р. № 1801-VIII на 1 грудня
2017 р. (1373 грн) та збільшеного на 79 грн.
Такий прожитковий мінімум застосовується
для перерахунку пенсій, надбавок, підвищень,
інших пенсійних виплат, встановлених законодавством. Якщо внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до Закону № 2148, розмір
пенсії зменшується, вона виплачується в раніше
встановленому розмірі.
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Увага!
Після перерахунку розмір пенсії не може
бути зменшено. Тож якщо внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до Закону
№ 2148, розмір пенсії зменшується, пенсія
виплачується в раніше встановленому розмірі.

Мінімальний розмір пенсії
Статтею 28 Закону № 1058 встановлено мінімальний розмір пенсії за віком. Так, за наявності у чоловіків 35 років, а в жінок — 30 років
страхового стажу мінімальний розмір пенсії за
віком встановлюється в розмірі прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
визначеного законом.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія
за віком збільшується на 1 % розміру пенсії,
обчисленої відповідно до статті 27 Закону
№ 1058, але не більш як на 1 % мінімального
розміру пенсії за віком. При цьому наявний в
особи понаднормовий страховий стаж не може
бути обмежений.
Пунктом 41 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 збережено встановлення мінімального розміру пенсії за віком та
доплати за понаднормовий стаж за наявності
у чоловіків 25 років, а в жінок — 20 років страхового стажу. Це стосується тих осіб, пенсії
яким призначено до 1 жовтня 2011 р. та які
після 1 жовтня 2011 р. не перераховувалися
з урахуванням заробітної плати за періоди
страхового стажу, набутого після призначення
(попереднього перерахунку) пенсії.
За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено вище, мінімальний
розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі,
пропорційному до наявного страхового стажу,
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виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,
визначеного законом.
До статті 28 Закону № 1058 внесено зміни, які передбачають встановлення з 1 січня
2018 р. для осіб, які досягли 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, а в жінок — 30 років
страхового стажу, мінімального розміру пенсії
за віком у розмірі 40 % мінімальної заробітної
плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначеного законом.
Що стосується пенсій, які буде призначено
після 1 січня 2018 р., мінімальний розмір пенсії
за віком у розмірі, пропорційному до наявного
страхового стажу, виходячи з прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, визначеного законом, виплачуватиметься після досягнення особою 65 років.
До досягнення цього віку таким особам може
бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом
України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 р.
№ 1768-III.

Увага!
Статтею 42 Закону № 1058 передбачено
проведення перерахунку пенсій у зв’язку зі
зміною прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, лише особам, які не працюють (не
здійснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу).
Крім того, під час визначення мінімального
розміру пенсії за віком і збільшення за понаднормовий стаж до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову
сплату єдиного внеску відповідно до частини
п’ятої статті 10 Закону № 2464.
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Мінімальна пенсійна виплата
Пенсії та державна соціальна допомога особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,
особам, які не мають права на пенсію (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги, індексації та інших
доплат до пенсії, встановлених законодавством
(крім пенсії за особливі заслуги перед Україною)),
перераховані з 1 жовтня 2017 р. відповідно до
Закону № 2148, а також ті, що призначатимуться
після цієї дати, визначаються в розмірі, не меншому за розмір прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, встановлений на 1
грудня 2017 р. (1373 грн). А в разі збільшення
після 1 грудня 2017 р. прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, ці пенсії
визначаються в розмірі не меншому за розмір
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначений законом.

Призначення пенсій у 2017–2018 рр.
Згідно із Законом № 2148 змінено норми статті 26 Закону № 1058 та визначено умови призначення пенсії за віком. Так, відповідно до
частини першої цієї статті передбачено, що
особи мають право на призначення пенсії за
віком після досягнення 60-річного віку за наявності страхового стажу не менше 15 років
по 31 грудня 2017 р.
Починаючи з 1 січня 2018 р. право на
призначення пенсії за віком після досягнення 60-річного віку мають особи за наявності
такого страхового стажу:
 з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. —
не менше 25 років;
 з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. —
не менше 26 років;
 з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. —
не менше 27 років;
 з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. —
не менше 28 років;
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 з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. —
не менше 29 років;
 з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. —
не менше 30 років;
 з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. —
не менше 31 року;
 з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. —
не менше 32 років;
 з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. —
не менше 33 років;
 з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. —
не менше 34 років;
 починаючи з 1 січня 2028 р. — не менше
35 років.
Законом № 2148 зміни щодо пенсійного віку
жінок, які народилися до 1 квітня 1961 року,
не вносилися. Наприклад, жінки, які народилися з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р.,
виходитимуть на пенсію в разі досягнення
58 років 6 місяців; які народилися з 1 квітня
1960 р. по 30 вересня 1960 р. — у 59 років;
які народилися з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р. — у 59 років 6 місяців. Пенсії за
віком їм призначатимуть за умови наявності
відповідного страхового стажу.
Частиною другою статті 26 Закону № 1058
визначено, що в разі відсутності починаючи з
1 січня 2018 р. страхового стажу, передбаченого
частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного
віку мають особи за наявності страхового стажу:
 по 31 грудня 2018 р. — від 15 до 25 років;
 з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. —
від 16 до 26 років;
 з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. —
від 17 до 27 років;
 з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. —
від 18 до 28 років;
 з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. —
від 19 до 29 років;
 з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. —
від 20 до 30 років;
 з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. —
від 21 до 31 року;
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 з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. —
від 22 до 32 років;
 з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. —
від 23 до 33 років;
 з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. —
від 24 до 34 років;
 починаючи з 1 січня 2028 р. — від 25 до
35 років.
Частиною третьою статті 26 Закону № 1058
визначено, що в разі відсутності починаючи з
1 січня 2019 р. страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право
на призначення пенсії за віком мають особи
після досягнення 65-річного віку за наявності
страхового стажу:
 з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. —
від 15 до 16 років;
 з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. —
від 15 до 17 років;
 з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. —
від 15 до 18 років;
 з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. —
від 15 до 19 років;
 з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. —
від 15 до 20 років;
 з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. —
від 15 до 21 року;
 з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. —
від 15 до 22 років;
 з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. —
від 15 до 23 років;
 з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. —
від 15 до 24 років;
 починаючи з 1 січня 2028 р. — від 15 до
25 років.
Крім того, у частині четвертій статті 26
Закону № 1058 зазначено, що в разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 р. необхідного
страхового стажу на дату досягнення віку,
передбаченого частинами першою – третьою
цієї статті, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу,
визначеного частинами першою – третьою цієї
статті на дату досягнення відповідного віку.
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Наявність страхового стажу, передбаченого
частинами першою – третьою цієї статті, який
дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного
віку та не залежить від наявності страхового
стажу на дату звернення за призначенням пенсії.
Новацією є те, що починаючи з 1 січня
2028 р. у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку. Це передбачено
частиною п’ятою статті 26 Закону № 1058.

Соціальна допомога непрацюючій
особі, яка досягла пенсійного віку,
але не набула права на пенсію
Згідно з пунктом 5 розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону № 2148 у період
з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. особам,
які досягли віку, визначеного частиною першою
статті 26 Закону № 1058, та не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної
статті, за умови наявності в них не менше 15
років страхового стажу призначатиметься тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату
(далі — тимчасова допомога).
Тимчасова допомога призначатиметься
органами соціального захисту населення та виплачуватиметься до досягнення особами віку,
з якого вони набувають права на призначення
пенсії. Така допомога призначатиметься також
з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу особи.

Індексація та перерахунок пенсій
у зв’язку зі зростанням середньої
зарплати
Зміненою статтею 42 Закону № 1058 передбачено, що для забезпечення індексації пенсії
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щороку проводитиметься перерахунок раніше
призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в
Україні, з якої сплачено страхові внески, та який
враховується для обчислення пенсії.
Показник середньої заробітної плати (доходу)
в Україні, який застосовується для обчислення
пенсії, щороку збільшуватиметься на коефіцієнт,
що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника
зростання середньої заробітної плати (доходу) в
Україні, з якої сплачено страхові внески, за три
календарних роки, що передують року, в якому
відбуватиметься збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передуватимуть
року, який є попереднім щодо року, в якому
проводитиметься збільшення.
При цьому зазначено, що в разі відсутності
дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір
щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений
абзацом другим частини другої статті 42 Закону
№ 1058, може бути збільшений, але не повинен
перевищувати 100 % показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, за три календарних
роки, що передують року, в якому проводиться
збільшення, порівняно з трьома календарними
роками, що передували року, який є попереднім
щодо року, в якому проводиться збільшення.
Розмір, дата та порядок такого збільшення
визначатимуться в межах бюджету Пенсійного
фонду за рішенням КМУ.
Пунктом 45 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 визначено, що збільшення показника середньої заробітної плати
(доходу) в Україні, з якої сплачено страхові
внески, що застосовується для обчислення
пенсій, передбачене частиною другою статті 42
цього Закону, проводиться починаючи з 2021 р.
У 2019–2020 рр. показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої спла-
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Органи Пенсійного фонду щороку з
1 квітня без додаткового звернення
особи проводять перерахунок пенсій

чено страхові внески, що застосовується для
перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт,
що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника
зростання середньої заробітної плати (доходу)
в Україні, з якої сплачено страхові внески, за
рік, що передує року, в якому проводиться
збільшення, порівняно з роком, що передує
року, який є попереднім щодо року, в якому
проводиться збільшення.

Новації в порядку перерахунку
пенсій працюючим пенсіонерам
Частиною четвертою статті 42 Закону № 1058
встановлено порядок проведення перерахунку
пенсій, якщо особа після призначення (перерахунку) пенсій продовжує працювати. Кожні два
роки пенсіонери зверталися до територіальних
управлінь з відповідною заявою.
Законом № 2148 в установлений порядок
внесли зміну, яка передбачає, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок
пенсій тим особам, які на 1 березня року,
в якому здійснюється перерахунок, набули
права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим – третім частини
четвертої статті 42 Закону № 1058, на найбільш
вигідних умовах. Порядок такого перерахунку
пенсій встановлюється правлінням Пенсійного
фонду за погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері соціального захисту
населення.

23

Зміни в законодавстві

Обчислення страхового стажу, який дає право
на перерахунок пенсії відповідно до статті 42 Закону № 1058, здійснюється не раніше дня, що настає
за днем, по який обчислено страховий стаж під час
призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Нагадаємо, що такий перерахунок не проводиться пенсіонерам, які отримують пенсію за
вислугу років на умовах, передбачених Законом
№ 1788, та які не досягли віку, встановленого
статтею 26 Закону № 1058.

Порядок визначення страхового
стажу
Порядок визначення страхового стажу та періоди, з яких він складається, наведено в статті 24 Закону № 1058. Як і до ухвалення Закону
№ 2148, так і після, страховий стаж починаючи
із січня 2004 р. обчислюється за даними, що
містяться в системі персоніфікованого обліку,
а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів
та в порядку, визначеному законодавством,
що діяло до набрання чинності цим Законом.
При цьому періоди трудової діяльності та
інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до 1 січня 2004 р.,
зараховуються до страхового стажу в порядку
та на умовах, передбачених законодавством,
чинним раніше (на підставі трудової книжки,
диплому про навчання, військового квитка
тощо). До того ж застосовуються й норми законодавства щодо пільгового обчислення стажу:
наприклад, стаття 60 Закону № 1788 передбачає подвійне обчислення стажу за роботу в
деяких медичних закладах та відділеннях (психіатричних, інфекційних, реанімаційних тощо).
Водночас пільговий порядок обчислення
стажу роботи, передбачений законодавством,
чинним раніше, за період з 1 січня 2004 р. зас
тосовується виключно в частині визначення
права на пенсію за віком на пільгових умовах
та за вислугу років.
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До страхового стажу для визначення розміру
пенсії за віком, з якого обчислюється розмір
пенсії по інвалідності або у зв’язку з втратою
годувальника, крім наявного страхового стажу,
зараховується також на загальних підставах
відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою віку, передбаченого
частиною першою статті 26 Закону № 1058,
та період з дня смерті годувальника до дати,
коли годувальник досягнув би віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього
Закону.
Період, протягом якого особа, яка підлягала
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним
підприємницької діяльності) та матеріальну
допомогу в період професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації,
також включається до страхового стажу.
Час перебування на інвалідності внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання зараховується до
стажу роботи із шкідливими умовами, який
дає право на призначення пенсії на пільгових
умовах і в пільгових розмірах.
Якщо за період з 1 липня 2000 р. по 31
грудня 2016 р. у реєстрі застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування відсутні
відомості, необхідні для обчислення страхового
стажу військовослужбовцям (крім військово
службовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового й начальницького
складу відповідно до Закону № 1058, страховий
стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені
суми страхових внесків.
При цьому згідно з пунктом 3 розділу ХV
«Прикінцеві положення» Закону № 1058 (зі
змінами, внесеними Законом № 2148), зарахування періодів служби до страхового стажу осіб
офіцерського складу, прапорщиків, мічманів,
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військовослужбовців надстрокової служби та
військової служби за контрактом Збройних сил
України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб начальницького й рядового складу органів внутрішніх
справ та деяких інших осіб, за період з 1 січня
2004 р. по 31 грудня 2006 р. виконується в
порядку, встановленому КМУ, за рахунок коштів
державного бюджету України.
Протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом № 2148 військовими частинами
та органами, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду подаються, у разі їх відсутності,
персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з
1 липня 2000 р. по 31 грудня 2016 р., необхідні
для призначення пенсії військовослужбовцям
(крім військовослужбовців строкової військової
служби), особам рядового й начальницького
складу, поліцейським, у порядку, встановленому КМУ.
Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Неповний місяць роботи, якщо застрахована
особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала
добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,
зараховується до страхового стажу як повний
місяць за умови, що сума сплачених за цей
місяць страхових внесків з урахуванням сум
страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж
мінімальний страховий внесок.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць
страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної
заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний
страховий внесок, цей період зараховується до
страхового стажу як повний місяць за умови
здійснення в порядку, визначеному правлінням
Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми
страхових внесків таким чином, щоб загальна
сума сплачених коштів за відповідний місяць
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була не меншою, ніж мінімальний страховий
внесок.
У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується
період, визначений за кожний місяць сплати
страхових внесків за формулою:
ТП = Св ÷ В,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в
місяцях;
Св — сума фактично сплачених страхових
внесків з урахуванням сум страхових внесків,
сплачених виходячи з мінімальної заробітної
плати за відповідний місяць;
В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.
Періоди роботи після призначення пенсії
зараховуються до страхового стажу на загальних підставах. Страховий стаж враховується
в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом № 1058.
За кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці за Списком
№ 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМУ, зайнятість в яких давала
та дає право на пенсію на пільгових умовах, до
страхового стажу додатково зараховується по
одному року.
Крім того, частиною п’ятою статті 10 Закону № 2464 передбачено, що договором про
добровільну участь може бути передбачена
одноразова сплата особою єдиного внеску за
попередні періоди, в яких особа не підлягала
загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню (у т. ч. за період з 1 січня 2004 р.
по 31 грудня 2010 р.). Сума сплаченого єдиного
внеску за кожний місяць такого періоду не може
бути меншою за мінімальний страховий внесок
на дату укладення договору, помножений на
коефіцієнт 2.
В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого
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виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату
укладення договору.
Одноразова сплата особою єдиного внеску
за попередні періоди, передбачена частиною
п’ятою статті 10 Закону № 2464, може бути
здійснена за окремим договором, укладеним
у порядку, передбаченому частинами першою,
третьою та четвертою цієї статті.
Пунктом 31 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 (зі змінами, внесеними
Законом № 2148) передбачено, що до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 цього Закону
включаються періоди:
 ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування,
а також із застосуванням фіксованого податку:
з 1 січня 1998 р. по 30 червня 2000 р.
включно, що підтверджується довідкою про
реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2017 р.
включно, за умови сплати страхових внесків
(єдиного внеску) незалежно від сплаченого
розміру (крім випадків звільнення від сплати
єдиного внеску);
 проходження військової служби по 31
грудня 2017 р. включно;
 перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 р. по 30 червня
2013 р. включно (після 1 липня 2013 р. період
перебування в таких відпустках враховується до
страхового стажу, в т. ч. для визначення розміру
пенсії, за даними системи персоніфікованого
обліку, оскільки саме з цієї дати вони є застрахованими особами);
 перебування у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного
віку з 1 січня 2004 р. до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
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Зміни в порядку обчислення коефіцієнта страхового стажу
У зв’язку з ухваленням Закону № 2148 формула розрахунку коефіцієнта страхового стажу,
наведена в статті 25 Закону № 1058, не змінилася, змінено лише величину оцінки одного року
страхового стажу з 1,35 % до 1 %. При цьому, як
і раніше, коефіцієнт страхового стажу визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми
і не може перевищувати 0,75, а з урахуванням
страхового стажу за Списком № 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників, затвердженим
КМУ, та підземних робіт — 0,85.
Звертаємо увагу, що з 1 жовтня по 31 грудня
2017 р. у разі призначення пенсії застосовується
середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, обчислена як середній
показник за 2014-й, 2015-й та 2016 р. із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35 % (п. 44 розділу ХV «Прикінцеві
положення» Закону № 1058).
З 1 січня по 31 грудня 2018 р. у разі призначення пенсії застосовується середня заробітна
плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові
внески, обчислена як середній показник за
2016-й та 2017 р. із застосуванням величини
оцінки одного року страхового стажу 1 %.
Крім того, передбачено, що якщо за однакових показників індивідуального коефіцієнта
заробітної плати (доходу) та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 р., обчислений
відповідно до аналогічних показників, буде
меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 р.,
розмір якої обчислений з урахуванням положень абзацу першого пункту 44 розділу ХV
«Прикінцеві положення» Закону № 1058, КМУ
приймає рішення про збільшення показника
середньої заробітної плати (доходу) в Україні,
який застосовується в разі призначення пенсій з
1 січня по 31 грудня 2018 р., таким чином, щоб
пенсії, призначені в зазначений період, не були
меншими за пенсії, що призначалися з 1 січня
по 31 грудня 2017 р.
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Призначення пенсій за вислугу років
Право на пенсію за вислугу років мають артисти
театрально-концертних та інших видовищних
закладів, підприємств і колективів за наявності
стажу творчої діяльності від 20 до 35 років за
переліком та в порядку, що затверджуються
КМУ. Пенсія за вислугу років призначається та
виплачується в разі звільнення з роботи, яка
дає право на таку пенсію.
Щодо інших професій, то пунктом 2 1
розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону
№ 1058 їм збережено право на пенсію за вислугу років за умови, якщо такі особи на день
набрання чинності Законом № 2148 мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення
пенсії за вислугу років, передбачений статтями
52, 54 та 55 Закону № 1788. Їм пенсія за вислугу років призначатиметься за їх зверненням
з дотриманням умов, передбачених згаданим
Законом (наприклад, педагогам та медикам —
у разі досягнення пенсійного віку (при цьому
якщо вони станом на 1 квітня 2015 р. мають
25 років спецстажу чи на 31 грудня 2015 р. —
25 років 6 місяців, пенсія за вислугу років буде
призначатися незалежно від віку) та звільнення з
роботи за спеціальністю, яка дає право на пенсію
за вислугу років).
Розмір пенсії за вислугу років визначатиметься відповідно до статті 27 та з урахуванням
норм статті 28 Закону № 1058. При цьому в
частині визначення права на таку пенсію зас
тосовуватимуться положення Закону № 1788
(у т. ч. ст. 60).
Аналогічно збережено право на пенсію за
віком на пільгових умовах жінкам, які зайняті
протягом повного сезону на вирощуванні,
збиранні та післязбиральній обробці тютюну.
Пунктом 23 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 передбачено, що якщо
на день набрання чинності Законом № 2148
зазначені жінки мають стаж роботи, необхідний
для призначення пенсії за віком на пільгових
умовах відповідно до пункту «е» статті 13 За-
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кону № 1788 (не менше 20 років), вони виходитимуть на пенсію після досягнення віку від
50 до 55 років залежно від дати народження
(див. абзаци 3–13 п. «б» частини першої ст. 13
Закону № 1788).

Призначення пенсій особам, які
працювали (проживали) на територіях радіоактивного забруднення
До статті 55 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28
лютого 1991 р. № 796-XII внесено зміни щодо
тривалості страхового стажу, необхідної для
призначення пенсій зі зниженням пенсійного віку. Відтепер передбачено, що особам,
які працювали або проживали на територіях
радіоактивного забруднення, пенсії надаються
зі зменшенням пенсійного віку, встановленого
статтею 26 Закону № 1058, за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на
кількість років зменшення пенсійного віку, але
не менше 15 років страхового стажу.
Наприклад, чоловік — ліквідатор наслідків
аварії на ЧАЕС у 1987 р. (у червні 1987 р. відпрацював у зоні відчуження 15 календарних
днів) має право на призначення пенсії в разі
досягнення 52-річного віку (зі зниженням на 8
років), що відбудеться у 2019 р. З урахуванням
норм статті 26 Закону № 1058 щодо тривалості
страхового стажу для виходу на пенсію у 52
роки (у 2019 р.) йому потрібно мати 18 років
страхового стажу (26 років – 8 = 18).

Строки призначення пенсії в разі її
відстрочки
Статтею 45 Закону № 1058 передбачено, що
пенсія призначається з дня звернення за нею.
При цьому пенсія за віком призначається з
дня, що настає за днем досягнення пенсійного
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віку, якщо звернення за пенсією відбулося не
пізніше трьох місяців з дня досягнення особою
пенсійного віку.
У разі відстрочки часу призначення пенсії за
віком пенсія з урахуванням положень статті 29
цього Закону призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця,
в якому набуто повний місяць страхового стажу
(у т. ч. сумарно) для відстрочки часу виходу на
пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося
не пізніше трьох місяців з такого дня.

Виплата пенсії в повному розмірі
Статтею 47 Закону № 1058 визначено, що з
1 жовтня 2017 р. пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу).
Винятком є держслужбовці, які отримують пенсію згідно із Законом «Про державну службу».
З 1 жовтня 2017 р. пенсії, призначені після
набрання чинності Законом України «Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 р.
№ 3668-VI (тобто після 1 жовтня 2011 р.) (крім
осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю
внаслідок війни III групи та учасників бойових
дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів
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війни, гарантії їх соціального захисту») відповідно до Закону України «Про державну службу»
у період роботи на посадах державної служби,
визначених Законом № 889, а також на посадах
та на умовах, передбачених законами України
«Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус
суддів», виплачуються в розмірі, обчисленому
відповідно до Закону № 1058.

Перевірка правомірності документів,
наданих підприємством для призначення (перерахунку) пенсій
Пунктом 3 статті 44 Закону № 1058 передбачено, що органи Пенсійного фонду мають право
вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними
для оформлення пенсії, а також у необхідних
випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі
та достовірність поданих відомостей про осіб,
які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці
та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію. У зв’язку
з ухваленням Закону № 2148 на такі перевірки
не поширюється дія положень законодавства
про здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності. 
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Світлана Щербина,

консультант з бухгалтерського та
податкового обліку

Виплати в разі переведення

на легшу роботу

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);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100);
 Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 27 квітня 2007 р. № 24 (далі — Порядок № 24);
 Фонд соціального страхування України (далі — Фонд);
 лікарсько-консультаційна комісія (далі — ЛКК);
 медико-соціальна експертна комісія (далі — МСЕК).

С

таттею 170 КЗпП передбачено, що
працівників, які за станом здоров’я
потребують надання легшої роботи,
роботодавець повинен перевести, за
їх згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строком. 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 за-
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конодавством України, попередній середній
заробіток зберігається на весь час виконання
нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням.
Крім того, згідно з пунктом 8 статті 22 Закону
№ 1105 у разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку
на легшу нижчеоплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності
з першого дня за час такої роботи, але не більш
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як за два місяці. Ця допомога обчислюється за
загальними правилами, але надається в розмірі,
який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного
заробітку до часу переведення.
Одним із випадків, передбачених законодавством, є переведення на легшу роботу внаслідок погіршення стану здоров’я працівника,
з яким стався нещасний випадок. Відповідно
до статті 39 Закону № 1105 та підпункту 4.1
Порядку № 24 за потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу,
зберігається його середньомісячний заробіток
на строк, визначений ЛКК, або до встановлення
стійкої втрати професійної працездатності.
Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь-яка втрата професійної
працездатності, визначена МСЕК. Необхідність
переведення потерпілого на іншу роботу, її
тривалість та характер установлюються ЛКК
або МСЕК. За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний надати йому рекомендовану
цими комісіями роботу за наявності відповідних вакансій. Якщо в установлений ЛКК
або МСЕК строк роботодавець не забезпечує
потерпілого відповідною роботою, Фонд виплачує останньому страхову виплату в розмірі
його середньомісячного заробітку.

Обчислення середньомісячного
заробітку
За рахунок коштів роботодавця
Згідно з пунктом 5.1 Порядку № 24 якщо потерпілого за станом здоров’я відповідно до
висновку ЛКК або МСЕК переведено на легшу
нижчеоплачувану роботу, то роботодавець
відповідно до статті 170 КЗпП зберігає за ним
попередній середній заробіток протягом двох
тижнів з дня переведення за рахунок коштів
підприємства.
Керуючись Порядком № 100, розмір середньої заробітної плати працівника, переведеного
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Працівників, які за станом здоров’я
потребують надання легшої роботи,
роботодавець повинен перевести, за
їх згодою, на таку роботу відповідно
до медичного висновку тимчасово
або без обмеження строком
на легшу роботу, роботодавець обчислює залежно від відпрацьованого періоду та з урахуванням отриманих виплат в такий спосіб:
 за останні два календарних місяці роботи,
що передують переведенню на легшу роботу;
 за фактично відпрацьований час, що
передує переведенню на легшу роботу, якщо
працівник пропрацював на підприємстві менше
ніж два календарних місяці;
 за попередні два місяці роботи, якщо
протягом останніх двох календарних місяців
працівник не працював. Якщо й упродовж цих
місяців працівник не відпрацював жодного
робочого дня, середня заробітна плата обчислюється з установлених йому в трудовому
договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

За рахунок коштів Фонду
Відповідно до пункту 5.2 Порядку № 24 починаючи з 15-го дня переведення потерпілого на
легшу роботу доплата до середнього заробітку,
який він мав до ушкодження здоров’я (далі —
страхова виплата), проводиться підприємством
за рахунок коштів Фонду на строк, установлений ЛКК або МСЕК. При цьому середньомісячний заробіток для обчислення страхової
виплати потерпілому визначається згідно з
частинами п’ятою та шостою статті 39 Закону
№ 1105 та відповідно до Порядку № 1266.
Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного
заробітку, який потерпілий мав до ушкодження
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Додаток
Зразок наказу про переведення на легшу роботу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТУНА»
НАКАЗ
26.09.2017			

м. Київ			

№ 104

Про переведення на легшу роботу
Ромашова Р. В.
ПЕРЕВЕСТИ:
Ромашова Руслана Володимировича, керівника відділу маркетингу, на легшу роботу за станом здоров’я за його згодою на посаду інженера з 27 вересня
2017 р. строком на два місяці з посадовим окладом у розмірі 5000 грн на місяць
зі збереженням попереднього середнього заробітку протягом двох тижнів.
Підстави: 1. Заява Ромашова Р. В. про переведення від 25.09.2017.
2. Довідка ЛКК від 22.09.2017.
Директор 			

Смитченко

С. Ю. Смитченко

З наказом ознайомлений
Ромашов Р. В. Ромашов
26.09.2017
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здоров’я, і не може його перевищувати. Під
час обчислення середньомісячного заробітку
враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески.

Документи для отримання виплати
Для отримання страхової виплати роботодавець має подати до робочого органу виконавчої
дирекції Фонду заяву-розрахунок за формою
згідно з додатком до Порядку № 24, до якої
додаються:
 копія довідки ЛКК або МСЕК про рекомендацію і тривалість переведення потерпілого
на легшу роботу (завірена роботодавцем або
працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу);
 акт за формою Н-1 (якщо стався нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом);
 акт за формою Н-5 (якщо такий складався);
 акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (якщо таке
встановлено);
 довідка про середню заробітну плату
(дохід);
 довідка про заробітну плату потерпілого на легшій роботі. У довідці про середню
заробітну плату за основним місцем роботи,
яка видається роботодавцем для розрахунку
страхових виплат, вказуються фактично відпрацьовані робочі дні в розрахунковому періоді;
 витяг з табеля обліку робочого часу потерпілого, завірений роботодавцем.
Сума страхової виплати підлягає індексації
відповідно до законодавства. Тобто працюючому потерпілому внаслідок нещасного випадку
на виробництві або професійного захворюван-
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ня, який одержує щомісячну грошову суму,
насамперед індексуватиметься сума оплати
праці, потім — щомісячна грошова сума. Підтвердженням того, що потерпілий працює,
є запис у трудовій книжці: йому достатньо
лише пред’явити цей документ фахівцю відділення Фонду.

Дії фахівця відділу кадрів
Працівник відділу кадрів, отримавши листок
непрацездатності або довідку МСЕК чи ЛКК від
постраждалого працівника, разом з керівником
структурного підрозділу, в якому працював
працівник, визначаються щодо посади, яку
може обіймати працівник відповідно до медичних рекомендацій.
Після цього працівнику пропонується перейти на інше місце роботи, і в разі згоди він
має подати відповідну заяву із зазначенням
посади та строку переведення. Зауважимо,
що працівник має право відмовитися від переведення на легшу роботу, що не є порушенням
трудової дисципліни. Але якщо роботодавець
виявить невідповідність такого працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, які перешкоджають продовженню
такої роботи, то відповідно до пункту 2 статті 40 КЗпП роботодавець може розірвати з
ним трудовий договір.
На підставі отриманої від працівника заяви
про переведення на легшу роботу фахівець відділу кадрів готує відповідний наказ (додаток).
Після підготовки наказу працівник відділу
кадрів реєструє його в книзі обліку наказів,
потім ознайомлює з ним працівника під підпис
та вносить запис до його трудової книжки. 
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Олена Замкова,

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

Підготовка описів справ
в архіві підприємства

У межах теми, присвяченої складенню й оформленню описів справ,
сформованих із документів підприємства й переданих на зберігання до його
архіву, детально ознайомимося з вимогами до зведеного опису справ з
кадрових питань
Закінчення. Початок у № 10/2017

Складання зведеного опису справ з
кадрових питань (особового складу)
Зведений опис справ з кадрових питань (особового складу) складають за формою, встановленою Правилами організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2016 р. № 1000/5
(далі — Правила № 1000/5) (додаток 1). Цей
опис містить документи, що створюються в
діяльності кадрової, бухгалтерської служб і
служби охорони праці підприємства та за номенклатурою справ підприємства мають строк
зберігання понад 10 років.
Заголовки справ опису з особового складу
систематизують за номінальною ознакою в
такій послідовності:
 накази з кадрових питань (особового
складу), що підлягають тривалому зберіганню
(75 років);
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 облікові документи (списки працівників
підприємства);
 книги (журнали) обліку наказів з кадрових питань (особового складу);
 картки з обліку особового складу;
 особові справи (у т. ч. осіб, представлених
до присвоєння почесних звань), атестаційні
справи, персональні справи;
 контракти, трудові договори, що замінюють накази з кадрових питань (особового складу);
 бухгалтерські документи (особові рахунки із заробітної плати, а в разі їх відсутності —
розрахункові відомості із зарплати);
 документи про атестацію й тарифікацію
(тарифікаційні відомості (списки));
 документи про проведення атестації та
встановлення кваліфікації;
 нагородна документація;
 документи про нещасні випадки на виробництві (акти, протоколи, висновки, журнали);
 незатребувані особисті документи працівників (трудові книжки, військові квитки,
дипломи, атестати тощо).
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Додаток 1

Форма річного розділу опису справ з кадрових питань (особового складу)
______________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
(НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА)
_________________________
Фонд № _______________
(посада керівника підприємства)

Опис № _______________
справ з кадрових питань
(особового складу)
за _________ рік
Індекс
справи

1

2

(підпис) (ініціал(и), прізвище)

«____» _________ 20__ р.
М. П.

Заголовок справи
(тому, частини)

Крайні дати доСтрок зберіКількість аркументів справи гання справи кушів у справі
(тому, частини) (тому, частини) (томі, частині)

3
4
5
6
____________________________________________________________

Примітка

№
з/п

______ __________________

7

(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.
ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК
державного архіву,
___________ № _____

Особистий підпис		

Розшифрування підпису

Особистий підпис

Розшифрування підпису

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
ЕК архівного відділу
райдержадміністрації (міської ради)
___________ № _____

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
підприємства
__________ № _____

* Найменування структурного підрозділу (для підприємств, у структурі яких немає структурних підрозділів, — напряму діяльності).
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Особові справи (особові картки) вносять
до опису за роком звільнення посадових осіб
в алфавітному порядку їх прізвищ.
Залежно від обсягу особові справи вносять до
опису як окремі одиниці зберігання або групують
за алфавітом в окремі справи-наряди, кожну
з яких включають до опису під самостійним
номером, наприклад: «Особові справи звільнених працівників з прізвищами з літери «А» по
літеру «Л». (Те саме з прізвищами з літери «М»
по літеру «Я»).
У справи-наряди вміщують внутрішній опис
усіх особових справ із зазначенням номерів
сторінок кожної особової справи. Сформовані
у справи-наряди особові справи відокремлюють
одну від одної чистими аркушами паперу, де
зазначають прізвище, ім’я, по батькові особи,
на яку заведено справу.
Особові картки також формують у справинаряди в алфавітному порядку, наприклад: «Особові картки звільнених працівників (ф. П-2) з
прізвищами з літери «А» по літеру «О». Особові
рахунки працівників формують у хронологічному порядку за алфавітом прізвищ працівників або структурним принципом, наприклад:
«Особові рахунки працівників з прізвищами з
літери «А» по літеру «С» або «Особові рахунки
працівників відділу охорони праці».
Залежно від кількості особових справ та
особових карток на особові справи та картки
звільнених працівників може складатися окремий опис.
Описи справ з кадрових питань (особового
складу) підприємств, у діяльності яких утворюються документи Національного архівного
фонду (далі — НАФ), складають у трьох примірниках. Погоджені експертно-перевірною
комісією (далі — ЕПК) відповідного державного
архіву описи затверджує керівник підприємства.
Перший примірник річного розділу опису зберігається в архіві підприємства як недоторканний, а другий є робочим, його використовують
у практичній роботі. Третій надсилають для
контролю державному архіву (архівному від-
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ділу міської ради), у зоні комплектування якого
перебуває підприємство.
Описи справ з кадрових питань (особового
складу) підприємств, у діяльності яких не створюються документи НАФ, складають у двох
примірниках. Після погодження описів ЕПК
державного архіву або експертною комісією
(далі — ЕК) архівного відділу районної, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій або відповідної міської ради їх
затверджує керівник підприємства. Перший
примірник річного розділу опису зберігається в
архіві підприємства як недоторканний, а другий є
робочим і використовується у практичній роботі.
Заголовки справ, уключених до річного розділу зведеного опису справ з кадрових питань
(особового складу), нумерують у валовому порядку* до числа 999.

Оформлення підсумкового та засвідчувального написів до архівних
описів справ
Сумарний облік справ закріплюється у підсумковому записі, який складають для всіх архівних описів
справ. Після останньої статті кожного опису зазначають (цифрами та словами) фактичну кількість
справ, унесених до річного розділу опису, а також
вказують особливості нумерації справ (наявність
літерних та пропущених номерів). Наприклад:
«У цей опис включено 185 (сто вісімдесят
п’ять) справ з № 1 по № 184, у тому числі:
— літерні номери: 12-а, 154-а, 154-б;
— пропущені номери: 160, 172».
Кожну зміну загальної кількості справ в
описі, пов’язану з надходженням, вибуттям,
об’єднанням, розформуванням справ тощо,
фіксують у підсумковому записі з посиланням
на відповідні документи, що є підставою для
внесення запису. Наприклад:
* Валовий порядок нумерації — це безперервна (суцільна)
порядкова нумерація.
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 до опису включено справу № 38-а. Підстава: акт про перевіряння наявності та стану
справ від 12.09.2017 № 2;
 справи з № 110 по № 113 виключено з
опису. Підстава: акт про нестачу архівних справ
(документів) від 28.09.2017 № 1;
 справи №№ 40, 46, 100 вилучено. Підстава:
акт про вилучення справ з НАФ від 05.04.2016 № 1;
 справу № 200 розформовано. Документи справи № 200 частково включено в справу
№ 180. Справи 134 та 136 об’єднано. Підстава:
акт від 11.04.2016 № 4.
Після внесення в опис додаткових записів
складають новий підсумковий запис до опису.
У разі вибуття справ з опису в графі «Примітка»
проти кожної справи, що вибула, роблять позначку «Вибула».
Для обліку кількості аркушів річного розділу
зведеного опису справ, фіксації особливостей
нумерації опису на окремому аркуші за встановленою Правилами № 1000/5 формою складають
засвідчувальний напис до розділу опису, який
розміщують наприкінці річного розділу зведеного опису (додаток 2).

Оформлення передмови до зведених
архівних описів справ
До кожного річного розділу зведеного опису
справ постійного зберігання, тривалого (понад
10 років) зберігання та описів справ з кадрових
питань (особового складу) оформлюють передмову, що є елементом довідкового апарату до
річного розділу зведеного опису справ.
Передмова до опису складається з двох частин:
 перша — історія підприємства-фондоутворювача;
 друга — історія фонду.
У першій частині передмови наводять у хронологічній послідовності відомості про зміни за
відповідний період, що відбулися у напрямах
діяльності підприємства, його найменуванні,
підпорядкуванні, структурі, у другій — стисло
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характеризують зміст і повноту документів у
справах, висвітлюють особливості формування
та описання справ, їх систематизацію в опису.
Передмову підписують укладач опису та керівник архіву підприємства (особа, відповідальна
за архів).
Інші елементи довідкового апарату до річного розділу зведеного опису справ (титульний
аркуш, зміст, список скорочень, покажчик) складають за потреби.

Нумерація зведених архівних описів
У межах архівного фонду першому річному розділу зведеного опису справ кожного виду надається
номер. До описів з кадрових питань (особового
складу) додають літерні індекси «К» або «О/С»,
до описів справ тривалого (понад 10 років)
зберігання — літерний індекс «Т», наприклад:
 опис № 1 справ постійного зберігання;
 опис № 2-К з кадрових питань (особового
складу);
 опис № 3-Т тривалого (понад 10) років
зберігання.
Усі наступні річні розділи зведеного опису
справ матимуть цей самий номер до складення закінченого опису, при цьому після номера
кожного наступного річного розділу опису справ
у дужках зазначається слово «продовження»,
наприклад: «Опис № 1 (продовження) справ
постійного зберігання».
Не дозволяється надавати описам однакові
облікові номери: наприклад, два описи № 1 постійного строку зберігання, а також надавати їм
літерні індекси «а», «б» тощо. Номер вибулого
опису іншим описам вже не присвоюють.

Оформлення закінченого архівного
опису справ
Декілька річних розділів зведеного опису справ
або один річний розділ, кількість заголовків
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справ у яких досягла числа 9999 (або 999),
вважаються закінченим описом. Справи, сформовані за наступні роки, слід включати вже до
іншого опису, який матиме наступний порядковий номер, наприклад 2, або інший валовий
номер. Закінчений опис складають також у разі
ліквідації підприємства-фондоутворювача незалежно від кількості заголовків справ у річних
розділах.
Систематизація заголовків справ у закінченому описі може уточнюватися згідно з
хронологічно-структурною схемою побудови
архівного фонду, розділами якої є роки, а підрозділами — назви структурних підрозділів
підприємства. У разі функціональної побудови
річних розділів опису уточнювати схему систематизації закінченого опису не потрібно.
Закінчений опис, що складається з річних
описів справ, повинен мати загальний підсумковий запис. Якщо опис складається з
кількох томів, то підсумковий запис роблять до
кожного тому, а до останнього тому складають
загальний підсумковий запис до опису в цілому.
Крім того, до закінченого опису справ постійного зберігання складають загальний
засвідчувальний напис. У ньому відображають усі зміни в обсязі справ, внесених до
опису, пов’язані з вибуттям, надходженням,
об’єднанням і розформуванням справ (на підставі відповідних документів). Відтак засвідчувальні написи, складені до річних розділів
зведеного опису, вилучають.
Обов’язковими елементами оформлення
закінченого опису справ постійного зберігання є титульний аркуш, зміст, передмова та
список скорочень, які вміщують в опис перед
описовими статтями в наведеній послідовності.
Зазначені елементи становлять довідковий
апарат до опису.
До складу титульного аркуша входять дані
для пошуку опису в архіві: останнє офіційне
найменування підприємства-фондоутворювача
(із зазначенням на окремому аркуші відомостей
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про перейменування та зміни в підпорядкуванні, що відбулися протягом періоду, за який
документи включено до опису), номер фонду,
номер опису, назва опису, крайні дати справ
(додаток 3).
У змісті до закінченого опису справ перелічують (із зазначенням номерів відповідних
аркушів) такі елементи: передмова (загальна);
доповнення до передмови, що вміщувалися в
кожному річному розділі опису; назви розділів і
підрозділів опису; назви інших груп документів,
включених до опису (їх подають відповідно до
схеми систематизації опису); список скорочень
(у разі наявності у річних розділах). Зміст розташовують на початку закінченого опису справ.
Для написання передмови послуговуються
нормативно-правовими актами, довідковою
літературою (енциклопедіями, довідниками
тощо), справою фонду, документами фонду,
обліковими документами, довідковим апаратом архіву підприємства, а також історичною
довідкою до конкретного фонду. Крім цього,
в єдиний документ зводять відомості, що містяться в передмовах до річних розділів.
Список скорочень складають, якщо в закінченому описі справ вжито скорочені назви,
абревіатури, характерні для сфери діяльності
підприємства. Підставою слугують списки
скорочень до річних розділів зведених описів. Розташовують скорочення за абеткою.
Розшифрування наводять через тире після
скорочень. Зауважимо, що до списку не потрібно включати загальноприйняті скорочення
слів (р. — рік, м. — місто, арк. — аркуш тощо),
а також складноскорочені найменування організацій (профспілка, облдержадміністрація,
сільрада тощо). При цьому списки скорочень
до річних розділів зведених описів справ вилучають.
Закінчений опис разом з довідковим апаратом до нього оправляють у тверду обкладинку, усі аркуші опису нумерують валовою
нумерацією.
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Додаток 2

Зразок заповненого річного розділу опису справ з особового складу
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
Шульженко І. Ф. Шульженко
02 жовтня 2017 р.

Державне підприємство
«Завод «Гігант»
Фонд № 123
Опис № 1-К (продовження)
справ з кадрових питань
за 2011 рік

№
з/п

Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Дата справи (тому,
частини)

Строк зберігання
справи (тому, частини)

Кількість аркушів у
справі (томі, частині)

Примітка

(відбиток печатки підприємства)

1

2

3

4

5

6

7

11 січня —
23 вересня
2011 р.

75 р.

249

03 жовтня –
30 грудня
2011 р.

75 р.

118

75 р.

238

75 р.

27

Відділ кадрів

142

06-04

143

06-04

144

06-10

145

06-10
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Накази №№ 1–114 генерального
директора ДП «Завод «Гігант» про
прийняття на роботу, переміщення
за посадою, переведення на іншу
роботу, сумісництво, звільнення;
атестацію; підвищення категорій і
розрядів; зміну біографічних даних;
заохочення (нагородження, преміювання), оплату праці, нарахування
різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; надання відпусток для
догляду за дитиною, відпусток без
збереження заробітної плати, т. 1
Те саме, №№ 115–199, т. 2
Особові справи звільнених працівників з прізвищами з літери «А» по
літеру «С» (включно) за 2011 р., т. 1
Те саме, з літери «Т» по літеру «Я» за
2011 р., т. 2

39

Архівна справа

Закінчення додатка 2
146

06-11

147

03-07

148

03-07

Особові картки (ф. № П-2)
працівників, звільнених у 2011 р.
Фінансовий відділ
Розрахунково-платіжні відомості
(особові рахунки) працівників з
прізвищами з літери «А» по літеру
«М» (включно) за 2011 р. т. 1
Те саме, з літери «Н» по літеру «Я» за
2011 р., т. 2

75 р.

250

75 р.

250

75 р.

241

У цей опис включено 7 (сім) справ з № 142 по № 148.
Архіваріус			
30 серпня 2017 р.

Лисачук 			

А. Б. Лисачук

Завідувач архіву			
04 вересня 2017 р.

Петриненко			

І. О. Петриненко

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК
державного архіву
25.09.2017 № 6
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СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
ЕК архівного відділу
райдержадміністрації (міської ради)
___________ № _____

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
ДП «Завод «Гігант»
11.09.2017 № 4
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Архівна справа

Додаток 3

Зразок титульного аркуша закінченого опису справ постійного зберігання
____________________________________________________________________
(найменування державної архівної установи, архівного відділу райдержадміністрації чи міської ради) *

Державне підприємство «Завод «Гігант»
(назва фонду)

Фонд № 123
ОПИС № 1

Закінчений опис справ постійного зберігання
(назва опису)

Крайні дати справ 2006–2010 роки

* Заповнюється в державній архівній установі, архівному відділі райдержадміністрації чи міської ради.
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Політика ЄС у
соціальній і трудовій сфері:
правове регулювання

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Договір про заснування Європейської економічної спільноти від 25 березня 1957 р. (на
цей час трансформований відповідно до Лісабонського договору в Договір про функціонування ЄС) (далі — Договір про заснування ЄЕС)*;
 Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 р. (далі — Договір про ЄС);
 Договір про функціонування Європейського Союзу від 25 березня 1957 р. (далі — Договір про функціонування ЄС);
 Лісабонський договір про внесення змін до Договору про Європейський Союз та Договору про заснування Європейської Спільноти від 13 грудня 2007 р. (далі — Лісабонський договір);
 Європейський Союз (далі — ЄС);
 Європейська економічна спільнота (далі — ЄЕС);
 нормативно-правові акти (далі — НПА).

У

попередньому номері журналу було детально розглянуто Угоду про асоціацію
між Україною та ЄС у розрізі питань,
пов’язаних з управлінням персоналом.
Цей документ, серед іншого, передбачає й
поступову адаптацію вітчизняного законодавства, у т. ч. трудового, до законодавства ЄС.
Чимало на цьому шляху вже зроблено, про
що свідчить і внесення деяких змін до КЗпП,
наприклад, Законом України «Про внесення
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зміни до Кодексу законів про працю України
щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом
Європейського Союзу» від 12 листопада 2015 р.
* Наразі це Договір про функціонування ЄС, у який було трансформовано Договір про заснування Європейської економічної
спільноти. Але оскільки у статті йдеться і про заснування ЄЕС, то
варто згадати й відповідний договір 1957 р. (у той час замість
поняття «Європейська спільнота», використовувалося поняття
«Європейська економічна спільнота»).

Кадровик України
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№ 785-VIII та деякими іншими нормативними
актами.
Щоб краще зрозуміти, які норми трудового законодавства України вже відповідають
нормам законодавства ЄС і які зміни нас ще
очікують, варто детальніше ознайомитися з
політикою ЄС у соціальній та трудовій сфері,
а також з НПА, які її регулюють. Це допоможе
фахівцям краще орієнтуватися у цих питаннях під час налагодження ділових контактів з
партнерами з країн ЄС, а також під час ознайомлення із літературою з питань трудового
законодавства ЄС.

Концепція соціальної держави
Насамперед зауважимо, що трудове законодавство ЄС, яке часто розглядається як частина так
званого соціального законодавства, побудоване
відповідно до концепції соціальної держави, яка
змінила більш розповсюджену на початкових
етапах розвитку ринкової економіки доктрину
Laissez-faire*, або доктрину держави — нічного
сторожа, що пасивно спостерігає за процесами суспільно-економічного життя. Соціальна
держава, навпаки, прагне забезпечити справедливість у розподілі суспільного багатства,
створити умови для гідного життя всіх громадян незалежно від соціального походження,
здібності до праці, оволодіння певними професіями, статі, віку тощо. Заходи, спрямовані
на досягнення зазначених цілей, переважно
нормативно закріплюються в законодавчих
актах, що є джерелами галузей соціального
права — трудового і права соціального забезпечення.
Відповідно до концепції соціальної держави
реалізується й соціальна політика ЄС, яка спрямована на постійне підвищення рівня життя
* Laissez-faire (із фр. — невтручання) — економічна доктрина,
згідно з якою втручання держави в економіку має бути мінімальним.
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та соціальної захищеності громадян. Уперше
такі норми були закріплені під час утворення
ЄЕС у 1957 р. у Договорі про заснування ЄЕС,
який також часто називають Римським договором. У ньому країни-члени закріпили свою
загальну згоду щодо сприяння поліпшенню
умов праці та життєвих стандартів працівників.
Таке поліпшення пов’язувалося насамперед з
процесами економічної інтеграції країн ЄЕС і,
як зазначається в статті 136 Договору про заснування ЄЕС, було обумовлено, серед іншого,
функціонуванням спільного ринку, який сприяє
гармонізації соціальних систем.
Разом з тим гармонізація соціальних систем
не може автоматично стати результатом заходів, здійснюваних лише в економічній сфері.
Тому разом з економічними заходами виникла
потреба у спільній роботі щодо регулювання
соціальної сфери, координація якої також
була доручена ЄЕС. Таким чином, поряд із
політикою щодо регулювання різних аспектів
економічної діяльності однією із складових
компетенції ЄЕС стали відповідно до підпунктів
i, j пункту 1 статті 3 Договору про заснування
ЄЕС політика забезпечення зайнятості та політика в соціальній сфері.
Необхідність проведення в ЄЕС і в подальшому в ЄС, утвореному відповідно до
Договору про ЄС, скоординованої політики в соціальній сфері була викликана двома
взаємопов’язаними причинами. По-перше,
відповідно до статті 2 Договору про заснування
ЄЕС завданням ЄЕС було, серед іншого, сприяти досягненню високого рівня зайнятості та
соціального захисту, рівності чоловіків і жінок,
підвищенню життєвого рівня та якості життя.
По-друге, вже на перших етапах будівницт
ва спільного ринку виявилося, що реалізація
його принципів часто призводить до певних
проблем. Наприклад, з одного боку, втілення
принципу вільного пересування працівників
призводить до виникнення проблеми так званого «соціального демпінгу», коли робоча сила,
маючи можливість безперешкодно переміщу-
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ватися межах ЄЕС/ЄС, насамперед переміщуватиметься до країн з вищим рівнем соціального
захисту, що утворюватиме додаткове навантаження на бюджет таких країн. З іншого боку,
підприємці відповідно до принципів свободи
руху капіталів у межах ЄЕС/ЄС прагнутимуть
здійснювати інвестиції в тих країнах ЄЕС/ЄС,
де ціна робочої сили мінімальна.
Таким чином, інтеграція в одній із сфер
суспільного життя, зокрема економічній, із
вільним рухом робочої сили і капіталів призводить до необхідності її розповсюдження й
на інші сфери. Тому формування повноцінного
спільного ринку, економічного й валютного
союзу неможливе без створення соціального
союзу країн-членів ЄЕС/ЄС з відповідною скоординованою соціальною політикою. Завданнями такої політики є комплексне проведення
певних заходів у соціальній сфері, зокрема
встановлення єдиних для ЄЕС/ЄС норм щодо
прав людини в трудових відносинах, прав на
пенсії, допомогу по безробіттю тощо.
Упродовж минулих десятиріч завдяки реалізації компетенцій ЄЕС/ЄС у сфері соціальної
політики склалася така самостійна галузь права,
як трудове право ЄС, яку можна визначити
як сукупність норм права ЄС, що регулюють
трудові відносини працівників з роботодавцями
та інші тісно пов’язані з ними відносини, а також встановлюють права та обов’язки у сфері
праці шляхом гармонізації й уніфікації норм
національного законодавства країн-членів ЄС.

Правова основа соціальної
політики ЄС
Після утворення ЄЕС правовою основою для
проведення в цих країнах як загальної, так і
соціальної політики стали положення частини
третьої «Політика Спільноти» Договору про
заснування ЄЕС, що встановлюють предмет і
методи (інструменти), за допомогою яких інститути ЄЕС впливають на суспільні відносини
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і процеси в тій чи іншій сфері. Зокрема, у сфері
соціальної політики джерелом повноважень
ЄЕС були: розділ VIII «Зайнятість», підрозділ 1
«Соціальні положення» розділу XI, підрозділ 2
«Європейський соціальний фонд» розділу XI,
а також положення про вільне пересування
працівників, що містяться в підрозділі 1 розділу III Договору про ЄС.
У подальшому зазначені положення Договору про заснування ЄЕС були трансформовані
у відповідні статті Договору про функціонування ЄС, зокрема у його розділ Х «Соціальна
політика». Згідно зі статтею 151 останнього
Договору країни-члени ЄС встановлюють для
себе такі цілі: сприяння зайнятості, поліпшення
умов життя та праці для створення можливості їх гармонізації, водночас підтримуючи
процес вдосконалення; належний соціальний
захист; діалог між керівництвом і найманими
працівниками та розвиток людських ресурсів
заради досягнення тривалого високого рівня
зайнятості та боротьби проти виключення.
Для досягнення згаданих цілей відповідно
до статті 153 Договору про функціонування
ЄС Союз підтримує та доповнює діяльність
країн-членів у таких сферах:
 поліпшення робочого середовища з метою захисту здоров’я та безпеки працівників;
 умови праці;
 соціальне забезпечення та соціальний
захист працівників;
 захист працівників після розірвання трудового договору;
 інформування працівників і проведення
з ними консультацій;
 представництво та колективний захист інтересів працівників і роботодавців (у т. ч. участь
працівників в управлінні підприємством) за
умови дотримання інших вимог законодавства;
 умови працевлаштування громадян третіх країн, які на законних підставах проживають
на території Союзу;
 інтеграція осіб, виключених із ринку праці
(з урахуванням інших статей цього Договору);
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 рівність чоловіків і жінок стосовно їх
можливостей на ринку праці та ставлення на
роботі;
 боротьба проти соціального виключення;
 модернізація систем соціального захисту.

Види нормативних та інших актів ЄС
Правовою основою соціальної політики ЄС
є різні види законодавчих актів (включаючи
згадані вище договори) та інші НПА. При цьому всі законодавчі акти ЄС розподілені на два
рівні: акти первинного та вторинного рівня.
Законодавчими актами первинного рівня є
договори — вони обов’язкові для всіх країнчленів ЄС і встановлюють основні правила та
норми для всього ЄС. Зауважимо, що протягом
кількох десятиріч існування ЄЕС, а потім і ЄС,
різні договори, які були підписані країнамичленами ЄЕС на початкових етапах створення
і функціонування ЄЕС/ЄС, насамперед Договір
про заснування ЄС, були значною мірою змінені (трансформовані, доповнені або втратили
юридичну силу) і сьогодні за своєю структурою
та змістом можуть значно відрізнятися від попередніх версій. Зокрема, на сьогодні в ЄС є
чинними такі договори (їх консолідовані версії):
 Лісабонський договір;
 Договір про ЄС;
 Договір про функціонування ЄС;
 Договір про заснування європейського
співтовариства з атомної енергії від 25 березня
1957 р.;
 Хартія основних прав Європейського
Союзу від 7 грудня 2000 р.*.
Що стосується Договору про заснування
ЄЕС, то в 1992 р. він згідно з Договором про
ЄС був трансформований (зі зміною нумерації
статей) у Договір про заснування Європейської
Спільноти, який далі Лісабонським договором
*Після ратифікації Лісабонського договору Хартія має таку ж
правову силу, як і згадані в цьому переліку договори.
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був трансформований у Договір про функціонування ЄС.
Щодо НПА ЄС вторинного рівня, які ухвалюються на основі згаданих договорів, то вони
відповідно до статті 288 Договору про функціонування ЄС поділяються на:
 регламенти — призначені для загального
застосування, є обов’язковими у повному обсязі та мають застосовуватися в усіх країнахчленах ЄС;
 директиви — є обов’язковими для всіх
країн-членів, яким вони адресовані, стосовно
очікуваного результату, але залишають національним органам влади свободу вибору форм
і методів дій;
 рішення — є обов’язковими в усіх своїх
частинах для тих, кому вони адресовані.
Крім того, установи ЄС можуть приймати
такі нормативні акти рекомендаційного та
необов’язкового характеру, які, зокрема, координують різні заходи в ЄС, як:
 рекомендації;
 висновки.
Регламенти діють разом з внутрішнім законодавством країн-членів і є фактично актами
уніфікації національного права, аналогічними за
своєю юридичною силою законам. Норми регламенту покладають певні зобов’язання на країн-членів, їх органи, фізичних і юридичних осіб.
Наприклад, Регламент Ради (ЄЕС) № 1612/68
від 15 жовтня 1968 р. про свободу пересування
працівників у межах ЄЕС визначає умови та порядок реалізації свободи пересування й вибору
місця проживання працівниками-мігрантами і
членами їх сімей шляхом визначення їх правового статусу, закріплення конкретних прав і
обов’язків фізичних осіб.
Директиви є засобом гармонізації законодавства країн-членів ЄС, вони містять «модельні норми» права, які країни-члени повинні
відобразити у внутрішньому законодавстві.
За своєю природою та властивостями цей
нормативний акт аналогічний основам законо
давства.
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Велике значення в правовому
регулюванні трудових і
соціальних відносин в ЄС
мають рішення Суду ЄС,
що створюють прецедентне
право
З директивою, як правило, має кореспондувати відповідний акт національного законодавства, що імплементує її положення. Наприклад, у Німеччині положення Директиви
№ 89/391/ЄEC Ради щодо запровадження
заходів заохочення поліпшення безпеки та
охорони здоров’я працівників на виробницт
ві від 12 червня 1989 р. були відображені в
Законі ФРН «Про здійснення заходів щодо
охорони праці з метою посилення безпеки та
охорони здоров’я працівників» від 7 серпня
1996 р. Тексти національних актів, ухвалених
на підставі директиви, країни-члени зобов’язані
направляти до Європейської комісії як головному виконавчому органу ЄС. Також у директиві встановлюється певний термін для її
імплементації. Неправильна або несвоєчасна
імплементація директиви тягне за собою різні
форми відповідальності для країн-членів.
Крім того, для постановки та вирішення
певних завдань у сфері соціальної політики
у ЄС ухвалюються програми, реалізація яких
забезпечується фінансовими ресурсами ЄС,
держав-членів, а також коштами підприємств
і організацій. Фінансування заходів ЄС у соціальній сфері покладено на бюджет, а також
спеціальні структурні фонди ЄС. Зокрема,
серед основних із таких програм та фондів
можна навести:
 Європейський соціальний фонд;
 Європейський фонд пристосування до
процесів глобалізації;
 Фонд європейської допомоги знедоленим;
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 Програма ЄС з працевлаштування та
соціальних інновацій.
Також велике значення в правовому регулюванні трудових і соціальних відносин в
ЄС разом з НПА мають рішення Суду ЄС, що
створюють прецедентне право ЄС. Вони встановлюють і закріплюють важливі положення
правового характеру, що уточнюють і доповнюють відповідні НПА, у т. ч. у соціальній сфері.

Інститути ЄС та порядок
ухвалення НПА
На основі вищезгаданих договорів створюються відповідні інститути (органи) ЄС, які втілюють у життя політику ЄС, у т. ч. у соціальній
та трудовій сфері, спрямовану, серед іншого,
на уніфікацію та гармонізацію певних НПА,
а також ухвалюють НПА вторинного рівня, про
які йшлося вище. Такими інститутами в ЄС є:
 Європейський парламент;
 Рада Європейського Союзу;
 Європейська комісія.
Зазначені інститути здійснюють свої повноваження щодо розробки політики ЄС та ухвалення відповідних НПА спільно або у взаємодії
згідно із загальною законодавчою процедурою.
Відповідно до цієї процедури, як правило, Європейський парламент, який безпосередньо
обирається громадянами країн-членів ЄС,
ухвалює НПА разом з Радою ЄС (урядами 28
країн-членів ЄС).
Представляє (пропонує) проекти НПА Європейська комісія, яка перед цим має оцінити
потенційні економічні, соціальні та екологічні
наслідки ухвалення тих чи інших НПА. Така
оцінка вказується у спеціальному документі
під назвою «Оцінка впливу», в якому викладені
всі позитивні та негативні наслідки реалізації
різних варіантів політики у певній сфері згідно
з проектом запропонованого НПА. Крім того,
Європейська комісія проводить консультації
із різними зацікавленими сторонами, такими
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як неурядові організації, місцеві органи влади,
представники галузей економіки (роботодавців) та громадянського суспільства. Також для
консультування з різних технічних аспектів
залучаються групи експертів. При цьому Європейська комісія дбає про те, щоб проекти НПА
якнайбільше відповідали потребам зацікавлених
сторін, а також вживає заходів щодо зменшення
бюрократичної тяганини.
Для того щоб зацікавлені громадяни, бізнесмени та організації могли в зручний спосіб
брати участь в обговоренні проектів НПА, був
утворений спеціальний веб-ресурс «Публічні консультації» (https://ec.europa.eu/info/
consultations_en). Також якщо парламенти
країн ЄС вважають, що відповідні питання
краще вирішувати на національному, а не на
загальноєвропейському рівні, вони мають
можливість офіційно подати свої пропозиції.
Після представлення Європейською комісією проекту НПА Європейський парламент і
Рада ЄС його аналізують і за необхідності пропонують певні зміни (уточнення, виправлення).
Якщо ж парламент та Рада не можуть дійти
згоди щодо змін, відбувається друге читання
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Для того щоб бізнесмени та організації могли брати участь в обговоренні проектів, був утворений спеціальний веб-ресурс
проекту НПА, у ході якого можуть бути знову
запропоновані зміни, і якщо парламент не дійде згоди з Радою, він має право заблокувати
ухвалення НПА. Після блокування утворюється
консультаційна комісія, яка намагається знайти
рішення, яке б задовольнило обидві сторони,
інакше проект може бути заблокований під час
фінального розгляду. У разі остаточної згоди
відбувається ухвалення НПА.
Крім зазначених інститутів ЄС слід згадати
й про інші, які також певним чином можуть
впливати своїми рішеннями (документами)
на законодавство ЄС та застосування певних
НПА. Основними серед них є Суд ЄС та Палата
аудиторів.
Закінчення в наступному номері
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Пенсійне забезпечення

Олена Охріменко,

заступник директора департаменту —
начальник управління
департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України

Порядок виплати пенсій
працюючим пенсіонерам
Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VІІІ (далі — Закон № 2148);
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня
2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон № 1774);
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон
№ 889);
 Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII (далі — Закон
про держслужбу);
 Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII (далі — Закон про
прокуратуру);
 Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII
(далі — Закон про статус народного депутата);
 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII
(далі — Закон про наукову діяльність);
 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII (далі —
Закон № 1402);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551).

О

динадцятого жовтня 2017 р. набув
чинності Закон № 2148, яким внесено
зміни до низки законів, які регулюють
питання пенсійного забезпечення громадян. Вказаним Законом з 1 жовтня 2017 р.
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змінено, зокрема, порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам.
Слід нагадати, що згідно із Законом № 1774
у 2017 р., а саме по 31 грудня 2017 р., мав
діяти особливий порядок виплати пенсій пен-
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сіонерам, в тому числі й тим, які працюють на
посадах державних службовців, прокурорів,
суддів тощо. Крім того, Закон № 1774 передбачав, що в період роботи на певних посадах
призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи, а також було визначено обмеження розміру пенсій до виплати в період
роботи.
Відповідно до статті 47 Закону № 1058 з
1 жовтня 2017 р. пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу)
або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат
із системи недержавного пенсійного забезпечення, крім випадків, передбачених законодавством. Тобто з 1 жовтня поточного року
органами Пенсійного фонду України поновлено виплату пенсій працюючим пенсіонерам у
повному обсязі.
Проте існують певні відмінності в розмірах поновлених пенсій у осіб, пенсії яким призначено згідно з нормами Закону про держслужбу, Закону про прокуратуру, Закону про
статус народного депутата та Закону про наукову діяльність. Тож далі розглянемо, в якому розмірі починаючи з 1 жовтня 2017 р. виплачуються пенсії, призначені відповідно до вказаних законів.
Зауважимо, що під час виплати пенсії
державним службовцям, працівникам органів
прокуратури, народним депутатам України,
а також науковим та науково-педагогічним
працівникам має значення дата виходу на пенсію, а також орган та посада, яку особа обіймає
в даний час.
Щодо дати, яка впливає на розмір виплачуваної пенсії, то законодавець розмежував
пенсії, призначені до набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 р. № 3668-VI, а саме до
1 жовтня 2011 р., та пенсії, призначені після
вказаної дати. Отже, якщо пенсії, призначені
відповідно до норм Закону про держслужбу,
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Під час виплати пенсії має значення
дата виходу на пенсію, а також
орган та посада, яку особа обіймає
в даний час
Закону про прокуратуру, Закону про статус
народного депутата та Закону про наукову
діяльність до 1 жовтня 2011 р., то незалежно
від того, яку посаду обіймає в даний час пенсіонер, виплату пенсії йому поновлено відповідно до закону, за яким її призначено.
Приклад
Громадянину Б. пенсію відповідно
до Закону про держслужбу призначено в травні 2011 р. у розмірі
5673,21 грн. Зважаючи на те, що пенсіонер після її призначення продовжив працювати на посаді державного службовця,
з 1 квітня 2015 р. виплату пенсії було
припинено. Враховуючи зміни, які відбулись
у законодавстві з 1 жовтня 2017 р., виплату пенсії йому поновлено в розмірі
5673,21 грн.

Якщо пенсію відповідно до Закону про держслужбу, Закону про прокуратуру, Закону про
статус народного депутата та Закону про наукову діяльність призначено після 1 жовтня 2011 р.,
то в разі якщо особа продовжує працювати на
посадах державної служби, визначених Законом
№ 889, а також на посадах та на умовах, передбачених Законом про прокуратуру та Законом
№ 1402, пенсії виплачуються в розмірі, обчисленому відповідно до Закону № 1058.
Проте є категорія осіб, на яку вказаний
вище порядок виплати пенсій не поширюється, тобто вона виплачується згідно з тим
законом, за яким призначена незалежно від
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дати її призначення та посади, яку обіймає
особа. До цієї категорії осіб належать особи з
інвалідністю I та II групи, особи з інвалідністю
внаслідок війни III групи та учасники бойових
дій, особи, на яких поширюється дія пункту 1
статті 10 Закону № 3551.
Приклад
Пенсію громадянину І. відповідно до
Закону про наукову діяльність призначено в липні 2012 р., її розмір становив
4321,18 грн. Після призначення пенсії пенсіонер продовжував працювати на науковій
посаді. Відповідно до порядку виплати пенсій, який діяв до 1 жовтня 2017 р., пенсія
йому виплачувалася в розмірі 85 % від розміру пенсії, призначеної відповідно до Закону № 1058 — 3032,14 грн (розмір пенсії,
визначений за загальними правилами, склав
3567,23 грн). З 1 жовтня поточного року
пенсія цій особі виплачується в розмірі, призначеному згідно із Законом про наукову
діяльність, а саме 4321,18 грн.

Приклад
Громадянину О. пенсія за віком відповідно до Закону про держслужбу
призначена у червні 2012 р. Після її призначення пенсіонер продовжив працювати на
посаді державного службовця. З 1 березня
2015 р. у зв’язку із встановленням особливого порядку виплати пенсій працюючим
пенсіонерам її виплату було припинено.
У листопаді 2016 р. цій особі встановлено
ІІ групу інвалідності, що стало підставою
для поновлення виплати пенсії в повному
розмірі. Отже, з 1 жовтня 2017 р. змін у
порядку виплати пенсії вказаного пенсіонера не відбулося.
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Слід нагадати, що пунктом 13 розділу XV
«Прикінцеві положення» Закону № 1058 (у редакції, чинній до 30 вересня 2017 р.) було визначено, що якщо особа має право на отримання пенсії, зокрема, відповідно до Закону
про держслужбу, Закону про прокуратуру,
Закону про статус народного депутата та Закону № 1058, призначається одна пенсія за її
вибором. При цьому різниця між розміром
пенсії, на який має право особа відповідно до
законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону № 1058
фінансується за рахунок коштів Державного
бюджету України.
Якщо особа має право на отримання пенсії
відповідно до Закону про наукову діяльність та
Закону № 1058, призначається одна пенсія за
її вибором. При цьому різниця між розміром
пенсії, на який має право особа відповідно до
Закону про наукову діяльність, та розміром
пенсії із солідарної системи відповідно до Закону № 1058 фінансується відповідно до умов,
передбачених Законом про наукову діяльність.
Отже, під час подачі документів для призначення пенсій згідно із Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом
про статус народного депутата та Законом про
наукову діяльність для визначення її розміру
за нормами Закону № 1058 для розмежування джерел фінансування особою надається
відповідний пакет документів, передбачений
цим Законом.
У разі поновлення з 1 жовтня 2017 р. розмірів пенсій особам, пенсії яким призначено
після 1 жовтня 2011 р. відповідно до Закону
про держслужбу, Закону про прокуратуру, Закону про статус народного депутата та Закону
про наукову діяльність та які продовжують
працювати посадах державної служби, визначених Законом № 889, а також на посадах та
на умовах, передбачених Законом № 1402,
розміри пенсій визначаються на підставі наданих під час призначення пенсій документів,
наявних у матеріалах пенсійних справ.
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Крім того, максимальний розмір пенсії
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за
особливі заслуги перед Україною, індексації та
інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати 10
розмірів прожиткового мінімуму, встановленого
для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 р., максимальний розмір
пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги,
пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.
З 1 жовтня 2017 р. пенсії, призначені після набрання чинності Законом України «Про
заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи» від 8 лип-
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ня 2011 р. № 3668-VI (тобто після 1 жовтня
2011 р.) (крім осіб з інвалідністю I та II груп,
осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та
учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону № 3551)
відповідно до Закону про держслужбу, Закону
про прокуратуру, Закону про статус народного
депутата та Закону про наукову діяльність у
період роботи на посадах державної служби,
визначених Законом № 889, а також на посадах
та на умовах, передбачених Законом про прокуратуру та Законом № 1402, виплачуються
в розмірі, обчисленому відповідно до Закону
№ 1058. Після звільнення з роботи виплата
пенсії, призначеної відповідно до зазначених
законів, поновлюється.
Виплата працюючим пенсіонерам у період
роботи на інших посадах пенсій, призначених на
умовах Закону про держслужбу, Закону про прокуратуру, Закону про статус народного депутата
та Закону про наукову діяльність, з 1 жовтня
2017 р. поновлюється в розмірах, що були встановлені відповідними законами. 
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Бюджетна сфера

Олена Морєва,
економіст

Зміни у виплаті адресної

грошової допомоги молодим
спеціалістам

Розглянемо зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від
3 липня 2017 р. № 949 до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів,
які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

С

оціальні гарантії та компенсації випуск
никам, які отримали направлення на
роботу після закінчення навчального
закладу, визначені постановою КМУ
«Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників
вищих навчальних закладів» від 26 вересня
2006 р. № 1361 та Порядком надання одноразової адресної грошової допомоги деяким
категоріям випускників вищих навчальних
закладів, які здобули освіту за напрямами і
спеціальностями педагогічного профілю, затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки України від 28 березня 2016 р. № 343
(далі — Порядок № 343).
Однією з гарантій випускникам, які здобули
освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менше
трьох років договір про роботу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах,
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визначених органами управління освітою, є
виплата одноразової адресної грошової допомоги. До внесення змін до Порядку № 343
така допомога виплачувалася у п’ятикратному
розмірі мінімальної зарплати. Наказом Міносвіти і науки України від 3 липня 2017 р. № 949
(далі — Наказ № 949) було внесено зміни до
цього Порядку та визначено, що розмір такої допомоги дорівнюватиме п’ятикратному розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленому на 1 січня календарного року.
Суми прожиткового мінімуму на 2017 р.
визначено Законом України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня
2016 р. № 1801-VIII та Законом України «Про
прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р.
№ 966-XIV. Отже, розмір прожиткового мінімуму на 1 січня 2017 р. становив 1600 грн,
з 1 травня по 30 листопада 2017 р. він дорівнює
1684 грн, з 1 по 31 грудня 2017 р. — 1782 грн.

Кадровик України
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Звертаємо увагу, що на отримання одноразової грошової допомоги можуть претендувати
випускники, які навчалися за рахунок бюджету
на денній формі навчання. Право визначати
кількість випускників на отримання грошової
допомоги надано Міністерству освіти і науки
України на підставі списків, які подають вищі
навчальні заклади. Претенденти на отримання
зазначеної допомоги мають до 10 жовтня подати такі документи:
 заяву про надання грошової допомоги;
 копію трудової книжки (за наявності);
 копію договору про роботу на посаді
педагогічного працівника.
Як було зазначено вище, згідно зі змінами
до Порядку № 343 адресна грошова допомога відтепер виплачується у п’ятикратному
розмірі прожиткового мінімуму, який станом
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На отримання одноразової грошової
допомоги можуть претендувати
випускники, які навчалися за рахунок
бюджету на денній формі навчання
на 1 січня 2017 р. дорівнював 1600 грн. Отже,
сума одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих
навчальних закладів, які здобули освіту за
напрямами і спеціальностями педагогічного
профілю, становитиме:
1600 грн × 5 = 8000 грн.
Слід зазначити, що Наказ № 949 набрав
чинності з дня його офіційного опублікування
та застосовується з 1 січня 2017 р. 
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ТрудовІ ВІДНОСИНИ

Тетяна Єщенко,

консультант з юридичних питань

Трудові відносини
медичних працівників:
судова практика

Сфера охорони здоров’я відіграє важливу роль у розвитку суспільства та
є провідним напрямом діяльності держави. У зв’язку з потребою надавати
населенню якісні медичні послуги медичні працівники посідають особливе
місце в системі охорони здоров’я. Оскільки положення Європейської
соціальної хартії покладають на державу обов’язок ефективно захищати
право працівника заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає,
розглянемо особливості трудових відносин медичних працівників в Україні
та порівняємо їх з міжнародною практикою, зокрема, на судових прикладах

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон
№ 2694);
 Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII
(далі — Основи законодавства про охорону здоров’я);
 наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про подальше удосконалення атестації
лікарів» від 19 грудня 1997 р. № 359 (далі — Наказ № 359);
 наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Галузевих правил внут
рішнього трудового розпорядку» від 18 грудня 2000 р. № 204-о (далі — Наказ № 204-о).
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Особливості працевлаштування
медичних працівників
Загальна декларація прав людини та Європейська
соціальна хартія визначають право людини на
працю та вільний вибір роботи. У Міжнародному
пакті про економічні, соціальні і культурні права
від 16 грудня 1966 р. держави визнають право
людини на справедливі та сприятливі умови
праці, а на державному рівні Конституція України
закріплює обов’язок держави щодо створення
умов для повного здійснення громадянами права
на працю.
Відповідно до Наказу № 204-о при укладенні
трудового договору громадянин зобов’язаний
подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — документ про освіту
(спеціальність, кваліфікацію), стан здоров’я та
інші документи. Згідно з положеннями статті 74 Основ законодавства про охорону здоров’я
медичною і фармацевтичною діяльністю можуть
займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним
вимогам, що встановлюються Міністерством
охорони здоров’я України. Відповідальність за
дотримання зазначених кваліфікаційних вимог
несуть власники закладів охорони здоров’я або
уповноважені ними органи.
Особливістю працевлаштування медичних
працівників є обов’язок проходити попередній та
періодичні профілактичні медичні огляди згідно
з постановою КМУ «Про затвердження переліку
професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов’язковим профілактичним
медичним оглядам, порядку проведення цих
оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23 травня 2001 р. № 559 та наказом
Міністерства охорони здоров’я України «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від
21 травня 2007 р. № 246. У статті 17 Закону
№ 2694 зазначено, що роботодавець має право
в установленому законом порядку притягнути
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працівника, який ухиляється від проходження
обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний
відсторонити його від роботи без збереження
заробітної плати. Також відповідно до статті 15 Закону № 2694 фахівці служби охорони
праці мають право вимагати відсторонення від
роботи осіб, які не пройшли передбаченого
законодавством медичного огляду.

Кваліфікаційні вимоги та підвищення кваліфікації
Кваліфікаційні вимоги до медичних працівників містяться у Випуску 78 «Охорона здоров’я»
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 29 березня 2002 р. № 117. Серед основних
завдань та обов’язків лікарів наведено, зокрема,
знання та застосування сучасних методів профілактики, діагностики, диференційної діагностики,
лікування, реабілітації, диспансеризації хворих у
межах своєї спеціальності, надання їм швидкої
та невідкладної медичної допомоги.
З метою оцінювання професійного рівня
лікарів та складності виконуваних ними робіт,
відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам проводиться їх атестація,
порядок якої затверджено Наказом № 359.
Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим згаданим Наказом,
передбачено такі види атестації лікарів:
 атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням)
звання «лікар-спеціаліст»;
 атестація на присвоєння кваліфікаційної
категорії;
 атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії*.
* Детальніше про порядок атестації лікарів див. у журналі
«Кадровик України» № 10/2015, с. 82.
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Необхідний рівень кваліфікації лікарів-спеціалістів сприяє підвищенню рівня загального
стану здоров’я населення та якості лікування
пацієнтів. Він досягається шляхом поєднання різних видів навчання, що здійснюється
навчальними закладами з післядипломної
підготовки лікарів, на курсах інформації та
стажування, завдяки систематичній самоосвіті
та постійній практичній роботі за отриманою
спеціальністю. При цьому необхідно враховувати, що курси стажування є видом післядипломного навчання й не замінюють проходження
лікарями спеціалізації та передатестаційних
циклів.
Підвищення рівня професійних знань та
навиків медичних працівників здійснюється на
факультеті удосконалення лікарів (провізорів)
при вищому медичному і фармацевтичному
навчальному закладі. Згаданий факультет є
навчальним і адміністративним структурним
підрозділом вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу, який проводить
навчальну, науково-методичну, наукову та
інші види робіт, пов’язаних з післядипломним
навчанням медичних і фармацевтичних праців-

ників. Завданням факультету удосконалення
лікарів (провізорів) є:
 підготовка лікарів-спеціалістів та провізорів-спеціалістів в інтернатурі шляхом очнозаочного навчання;
 підготовка та перепідготовка лікарів
(провізорів) зі спеціальностей, що не передбачені в інтернатурі;
 організація та забезпечення систематичного удосконалення професійних знань і навиків
керівниками та спеціалістами закладів охорони
здоров’я, спираючись на досягнення медичної
науки й техніки, передовий досвід і наукову
організацію праці на циклах тематичного удосконалення;
 підготовка лікарів-спеціалістів другої,
першої та вищої категорій за комплексними
програмами удосконалення на передатестаційних циклах і проведення атестаційних іспитів.
Також зазначимо, що відповідно до Положення
про післядипломне навчання лікарів (провізорів),
затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 22 липня 1993 р. № 166,
особи, які пройшли спеціалізацію, повинні працювати за відповідним фахом.

Судова практика
1. Суд першої інстанції задовольнив вимоги позивачки щодо зобов’язання відповідача укласти з нею трудовий договір. Однак після подання відповідачем апеляційної заяви
Апеляційний суд Дніпропетровської області переглянув справу про зобов’язання укласти
трудовий договір і в рішенні від 5 жовтня 2006 р. № 22-5150 встановив, що позивачка останні 10 років не працювала за спеціальністю, практичну медичну діяльність не здійснювала,
а займалася адміністративною та фінансово-господарською діяльністю. За результатами
перевірки вказувалося на недоліки в її роботі, а також негативне ставлення трудового колективу до можливого повернення позивачки на роботу. У задоволенні позову було відмовлено.
2. Позивача було звільнено з посади головного лікаря Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту (далі — УСДРЗ) Міністерства охорони здоров’я України у зв’язку із
систематичним невиконанням службових обов’язків та невідповідністю займаній посаді, які були
встановлені внаслідок проведених перевірок діяльності згаданої установи. Зважаючи на зміст
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довідок, головний лікар диспансеру не відповідає кваліфікаційним вимогам (не отримав лікарської спеціалізації з організації та управління охороною здоров’я), що унеможливлює отримання
закладом ліцензії на медичну практику. У позові про поновлення головного лікаря на посаді було
відмовлено. Рішенням Апеляційного суду м. Києва у справі від 17 березня 2009 р. № 22-1833
було змінено рішення суду першої інстанції шляхом виключення з рішення посилання суду
про систематичне невиконання головним лікарем без поважних причин посадових обов’язків,
покладених на нього, після застосування до нього дисциплінарного стягнення та про законність
його звільнення. Інша частина рішення залишилася без змін.
3. Рішенням Франківського районного суду м. Львова від 30 червня 2011 р. № 2-250/11
суд встановив, що позивача було звільнено без законних підстав із порушенням вимог чинного трудового законодавства, оскільки в наказі про звільнення не зазначено обставину, що є
причиною невідповідності займаній посаді та підставою звільнення. Відповідно до посадової
інструкції кваліфікаційні вимоги до цієї посади передбачають наявність у працівника вищої
медичної освіти, вищої кваліфікаційної категорії, досвіду роботи. Позивачу були присвоєні
кваліфікаційна категорія та науковий ступінь доктора медичних наук, станом на серпень
2009 р. стаж роботи за хірургічним напрямом становив 28 років. Крім цього, позивач
неодноразово брав участь у науково-практичних конференціях і медичних дослідженнях.
Суд прийняв рішення поновити позивача на посаді.
Отже, однією з особливостей працевлаштування медичних працівників є відповідність
єдиним кваліфікаційним вимогам і наявність спеціальної освіти.

Збереження лікарської таємниці
На особливу увагу заслуговує обов’язок медичного працівника зберігати лікарську таємницю.
У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та в Конституції України міститься
заборона втручання в особисте та сімейне життя,
збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди.
Відповідно до статті 286 Цивільного кодексу
України від 16 січня 2003 р. № 435-IV фізична
особа має право на таємницю про стан свого
здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані під
час її медичного обстеження. Також згідно з нормами цієї статті забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію
про діагноз та методи лікування фізичної особи.
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Крім того, фізична особа зобов’язана утримуватися від поширення вище вказаної інформації, яка
стала їй відома у зв’язку з виконанням службових
обов’язків або з інших джерел.
Такі ж норми закріплено в статті 40 Основ
законодавства про охорону здоров’я, якою передбачено, що якщо під час роботи медичному
працівнику стало відомо про хворобу, медичне
обстеження, огляд та їх результати, інтимну та
сімейну сторони життя громадянина, він не може
розголошувати ці відомості.
Отже, ще однією особливістю трудових відносин медичних працівників є обов’язок щодо
нерозголошення медичної таємниці. У разі
настання тяжких наслідків у результаті умисного
розголошення лікарської таємниці лікар може
притягатися до кримінальної відповідальності
згідно зі статтею 145 Кримінального кодексу
України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III.
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Міжнародна судова практика
1. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «М. С. проти Швеції» 1997 р.
№ 20837/92 зазначено, що охорона даних особистого характеру, і особливо медичних даних,
має основоположне значення для здійснення права на повагу до приватного та сімейного
життя. Дотримання конфіденційності відомостей про здоров’я є основним принципом
правової системи держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод. Він є важливим не лише для захисту приватного життя хворих, а й для збереження
їх довіри до працівників медичних закладів і системи охорони здоров’я.
2. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «З. проти Фінляндії» 1997 р.
№ 22009/93 вказано, що захист особистих даних має фундаментальне значення для реалізації права на повагу до приватного та сімейного життя. Тому держава зобов’язана визначити ефективні гарантії для запобігання оприлюдненню такої інформації. Без цих гарантій
пацієнти можуть відмовлятися від надання інформації особистого та інтимного характеру,
що може бути необхідним для отримання належного лікування, і таким чином наражати
себе на небезпеку.
3. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Пантелеєнко проти України»
2006 р. № 11901/02 суд визнав, що мало місце втручання в особисте життя заявника внаслідок оприлюднення суддею конфіденційної інформації про психічний стан і відповідне
медичне лікування заявника.

Тривалість робочого часу
Положення Європейської соціальної хартії
зобов’язують державу встановити розумну
тривалість щоденної та щотижневої роботи
та поступово скорочувати робочий тиждень з
урахуванням підвищення продуктивності праці
та інших відповідних факторів. Згідно з вимогами
Конвенції Міжнародної організації праці «Про
скорочення робочого часу до сорока годин на
тиждень» № 47, ратифікованої Україною 10
серпня 1956 р., нормальна тривалість робочого
часу працівників не може перевищувати 40 годин
на тиждень.
Міжнародне законодавство містить визначення поняття «робочий час». Зокрема, Директивою
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Ради 93/104/ЄС «Щодо деяких аспектів організації робочого часу» від 23 листопада 1993 р.
передбачено, що робочий час — це будь-який
період, протягом якого працівник перебуває в
розпорядженні роботодавця та виконує свою
роботу й обов’язки відповідно до національного законодавства та/або практики. При цьому
Директива 2003/88/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи «Про деякі аспекти організації робочого часу» від 4 листопада 2003 р.
обмежує максимальну тривалість робочого часу у
вигляді 14 годин роботи в 24-годинний період і 72
години роботи в семиденний період. Директива
також покладає на державу обов’язок вживати
заходів щодо надання перерви на відпочинок у
разі тривалості робочого дня понад шість годин.
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Наприклад, у Законі ФРН «Про години роботи» (Федеральний бюлетень I, п. 1170, 1171)
від 6 червня 1994 р. встановлено, що робочий
час щоденно не повинен перевищувати восьми
годин. Рішенням Європейського суду з прав
людини у справі «Кіль проти Норберта Єгера»
2003 р. № С-151/02 було встановлено, що робота лікаря, яка полягає у відповідях на дзвінки,
повинна бути конвертована в робочий час на
основі середньої тривалості роботи, фактично
необхідної для її виконання. Час чергування
медичних працівників є робочим часом, навіть
якщо під час чергування працівник не виконує
роботу безпосередньо.
Однак у статті 51 КЗпП зазначено, що законодавством встановлюється скорочена тривалість
робочого часу для окремих категорій працівників. Для медичних працівників скорочена тривалість робочого часу є обґрунтованою у зв’язку з
емоційним навантаженням та потенційно небезпечними умовами праці. Наказом Міністерства
охорони здоров’я України «Про затвердження
норм робочого часу для працівників закладів
та установ охорони здоров’я» від 25 травня
2006 р. № 319 встановлено норми робочого
часу для:
 лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих, — 33 години на тиждень;
 керівників структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою
(середнього медичного персоналу), медичних
реєстраторів та дезинфекторів закладів охорони здоров’я норма робочого часу становить
38,5 годин на тиждень, за умови, що вони не
працюють у шкідливих умовах праці.
Для медичних працівників лікувально-профілактичних та інших закладів охорони здоров’я,
яким тривалість робочого дня встановлено в
кількості 6,5 годин або менше, надання обідньої
перерви необов’язкове. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників можуть
визначати, що на роботах, де за умовами праці
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Для медичних працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу

перерву для відпочинку і харчування встановити
неможливо, працівники мають 15-хвилинну
перерву для прийняття їжі в робочий час.
У деяких закладах охорони здоров’я на роботах, пов’язаних із наданням медичної допомоги
населенню, як правило, застосовується підсумований облік робочого часу (ст. 61 КЗпП).
Із графіками змінності працівників потрібно
ознайомити не пізніше ніж за один місяць до
введення їх у дію. Наказ № 204-о встановлює,
що в закладах охорони здоров’я тривалість
нічної роботи дорівнює денній і становить
до 12 годин у зміну. При цьому призначати
працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється. За рішенням трудового
колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24 годин (крім водіїв
санітарного транспорту). У кожному конкретному випадку питання встановлення тому чи
іншому працівнику тривалості робочої зміни
до 24 годин має вирішуватись лише за згодою
працівника і профспілкового органу закладу
охорони здоров’я. Працівники чергують по
змінах рівномірно. Перехід з однієї зміни в
іншу має відбуватися, як правило, через тиждень у години, визначені графіками змінності.
Тривалість перерви в роботі між змінами має
бути не меншою подвійної тривалості часу
роботи в попередній зміні (включаючи й час
перерви на обід).
Отже, порівняно із загальною тривалістю
робочого часу, яка відповідно до КЗпП становить
40 годин на тиждень, для медичних працівників
встановлюється скорочена тривалість робочого
часу, що дорівнює 33 (38,5) годинам на тиждень
і відповідає нормам міжнародного права. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

На підприємстві працює юрист, який має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Чи потрібно встановлювати йому доплату
за науковий ступінь?
На жаль, із запитання незрозуміло, чи
фінансується підприємство з бюджету чи ні, тому розглянемо два можливих варіанти вирішення цієї ситуації: встановлення доплати за науковий ступінь в установах,
закладах та організаціях окремих галузей бюджетної сфери та на підприємствах, що не фінансуються з бюджету.
Оплата праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери
регулюється постановою КМУ«Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298.
Зокрема, в підпункті «г» частини третьої пункту 3
цієї Постанови зазначено, що за науковий ступінь
кандидата наук передбачено доплату в граничному розмірі 15 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Але така доплата встановлюється
працівникам за умови, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем.
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Окрім цього, відповідність вченого звання та
наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
установи, закладу або організації.
Проте із випадку, наведеного в запитанні,
зрозуміло, що профіль діяльності юриста не
відповідає науковому ступеню кандидата філологічних наук, а тому доплату за науковий ступінь у такому разі встановлювати не потрібно.
Якщо ж підприємство, на якому працює працівник з науковим ступенем, не належить до
певної галузі бюджетної сфери, то умови запровадження доплат доцільно встановити в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством, генеральною,
галузевими (міжгалузевими) і територіальними
угодами (ст. 15 Закону України «Про оплату
праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР). За
таких умов доплата за науковий ступінь може
бути встановлена. Однак якщо особа не працює
за профілем, підґрунтя для запровадження такої
доплати відсутнє.
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Працівниця передчасно народила двійню й не встигла до пологів
скористатися відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами (листок
непрацездатності не було оформлено). Чи має вона право використати цю відпустку після пологів?
Відповідно до статті 179 КЗпП і статей
17, 20 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон про відпустки) оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку
тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56
(у разі народження двох і більше дітей та в разі
ускладнення пологів — 70) календарних днів
після пологів, починаючи з дня пологів. Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

обчислюється сумарно й становить 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю
незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, у межах терміну, визначеного
лікарем у листку непрацездатності.
Отже, в інтересах працівниці якнайшвидше
оформити листок непрацездатності, для того
щоб скористатися правом на відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами.

Працівник використав щорічну основну відпустку «авансом». Під
час звільнення в нього немає з чого провадити відрахування із
заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Як діяти в такій ситуації?
Для уникнення таких ситуацій законодавцями запроваджено окремі норми
щодо надання щорічної основної від-

пустки:
 щорічні основні відпустки надаються працівникам тривалістю не менш як 24 календарних
дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору
(ст. 6 Закону про відпустки);
 щорічна основна відпустка надається працівникові з таким розрахунком, щоб вона була
використана, як правило, до закінчення робочого
року (ст. 10 Закону про відпустки);
 черговість надання щорічної основної
відпустки визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним
органом за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспіл-
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ковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом
органом, і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються
інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку (ст. 10
Закону про відпустки).
Але в діяльності підприємств можуть трап
лятися й такі ситуації, як наведено вище: тобто
працівник використовує щорічну відпустку, незважаючи на те що він не відпрацював робочого
року. У такому випадку в наказі про звільнення
потрібно вказати суму, яка підлягає поверненню.
Також сторони мають погодити, в який спосіб
працівник поверне ці кошти. На практиці це може
відбуватися шляхом внесення відповідної суми
до каси підприємства або шляхом перерахування
цих коштів на його розрахунковий рахунок. Якщо
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працівник не погоджується повертати кошти,
роботодавець може стягнути їх у судовому по-

рядку. Але звертаємо увагу, що затримувати
видачу трудової книжки через це не можна.

Працівник у 2017 р. використав 13 календарних днів відпустки
без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та 12
календарних днів відпустки без збереження заробітної плати на підставі пункту 4 статті 25 Закону про відпустки як учасник війни. Чи
не порушено в цьому випадку норм законодавства про відпустки?
Згідно зі статтею 26 Закону про відпустки за сімейними обставинами та
з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної
плати на термін, обумовлений угодою між
працівником та роботодавцем, але не більше
15 календарних днів на рік.
Відпустка без збереження заробітної плати в
обов’язковому порядку надається працівнику за
його бажанням у випадках, передбачених стат-

тею 25 Закону про відпустки. Зокрема, за умови
надання працівником копії посвідчення учасника
війни він має право на одержання відпустки без
збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів (п. 4 ст. 25 Закону про відпустки).
Зауважимо, що обидві відпустки без збереження заробітної плати, які працівник використав, визначені різними статтями Закону
про відпустки, тому їх надання не порушує норм
чинного законодавства. 

На запитання читачів відповідає

Андрій Дуда,

доцент кафедри інформаційної політики та
електронного урядування Національної
академії державного управління при
Президентові України, кандидат наук з
державного управління, доцент

Особа, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням
функцій держави, подала декларацію за минулий рік, коли відбувався відбір за конкурсом. Чи потрібно подавати декларацію ще
раз під час прийняття її на посаду держслужбовця?
Хоч ситуація і здається нелогічною, але
згідно з нормами статті 25 Закону України
«Про державну службу» від 10 грудня
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2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) особа, яка
стала переможцем конкурсу на зайняття посади
державного службовця, подає дві декларації.
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Спочатку особа, яка бажає взяти участь у
конкурсі, відповідно до пункту 8 частини першої
статті 25 Закону № 889 ще до проведення конкурсу подає до конкурсної комісії декларацію
за минулий рік разом з іншими документами
(заявами, копіями документів про освіту тощо).
Обов’язок подавати декларацію до конкурсної
комісії не поширюється лише на державних службовців державного органу, в якому проводиться
конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі
(частина четверта ст. 25 Закону № 889). Отже,
умовами неподання конкурсантом декларації до
конкурсної комісії є такі:
 особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, на
момент подання заяви про участь у конкурсі перебуває на посаді, яка віднесена до посад державної
служби (скажімо, працівники, які виконують
функції з обслуговування, чи працівники патронатної служби, які не перебувають на посадах
державної служби);
 особа, яка бажає взяти участь у конкурсі,
повинна працювати в органі, в якому проводиться конкурс. Тобто навіть посадовець Головного
територіального управління юстиції у Київській
області, який бере участь у конкурсі на заміщення
посади в Міністерстві юстиції України, повинен
подавати декларацію.
Особа, яка перемагає в конкурсі, перед призначенням на посаду відповідно до частини п’ятої
статті 25 Закону № 889 ще раз подає декларацію
за минулий рік. Логіка законодавця, очевидно,
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пояснюється передбаченим статтею 29 Закону
№ 889 відкладеним правом другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної
посади державної служби. Тобто згідно з частиною першою статті 29 згаданого Закону другий
за результатами конкурсу кандидат на зайняття
вакантної посади державної служби має право
на призначення на таку посаду протягом одного
року з дня проведення конкурсу, якщо посада
стане вакантною або якщо переможець конкурсу
відмовився від зайняття посади чи йому відмовлено в призначенні на посаду за результатами
спеціальної перевірки.
Позицію щодо двох декларацій підтримує й Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). У своєму Роз’ясненні
щодо застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно
заходів фінансового контролю, затвердженому
рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції від 11 серпня 2016 р. № 3,
НАЗК зазначає, що Закон № 889 передбачає
подання двох декларацій у процесі такого
відбору:
 перша декларація подається особою,
яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття
вакантної посади державної служби, разом з
іншими документами для участі в конкурсі;
 друга декларація подається зазначеною
особою, якщо вона перемогла в конкурсі, перед
її призначенням на посаду. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у листопаді та грудні 2017 року*
Професійні свята в листопаді та
грудні 2017 року

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.

ГРУДЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

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

03.11 День ракетних військ і
артилерії
03.11 День інженерних військ
04.11 День залізничника
05.11 День працівника соціальної
сфери
09.11 Всесвітній день якості
(традиц.)
09.11 Всеукраїнський день
працівників культури та
майстрів народного мистецтва
16.11 День працівників радіо,
телебачення та зв’язку
16.11 День морської піхоти
17.11 День студента
19.11 День скловиробника
19.11 День працівників
гідрометеорологічної служби
19.11 День працівників сільського
господарства
21.11 Всесвітній день телебачення
(традиц.)
01.12 День працівників прокуратури
03.12 Міжнародний день людей з
інвалідністю
05.12 День працівників статистики
06.12 День Збройних сил України
07.12 День місцевого
самоврядування
07.12 Міжнародний день цивільної
авіації (традиц.)
12.12 День Сухопутних військ
України
14.12 День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
15.12 День працівників суду
17.12 День працівника державної
виконавчої служби
19.12 День адвокатури
20.12 День міліції
22.12 День енергетика
22.12 День працівників
дипломатичної служби
24.12 День працівників архівних
установ

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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кадровий роман

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Підтвердження інвалідності для звільнення
за власним бажанням
Подія одинадцята.

Нелогічна логіка
Інколи життєві ситуації, що на перший погляд
здаються зовсім простими та зрозумілими за
своїми діями, за змістом є неймовірно глибокими та зворушливими. Вони дають поштовх
задуматись над вчинками. Стають підґрунтям
для осмислення прожитих років. Наче невидима
рука кіномеханіка, який крутив ручку проектора
у старих кінотеатрах, ці ситуації знову прокручують стрічку минулих подій. Але дивишся
на них вже зовсім по-іншому. Десь із сумом,
та здебільшого з подякою за удачі, помилки,
досвід, враження…
Ось і Альберт Едуардович, зупинившись
біля вікна, вдивлявся в метушню на робочому
подвір’ї підприємства, але бачив зовсім інше
«кіно». Ні, його не схвилювала відповідь керівника кадрової служби підприємства Надії Олексіївни стосовно звільнення Максима Сидоровича,
начальника цеху № 14 — кадрові проблеми були
й будуть. Його й досі бентежив вчинок цього
досвідченого працівника, а в минулому — бувалого військового.
«Яка ж все-таки дивовижна штука — доля, —
наче сам із собою розмовляв директор. — Ось я,
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наприклад, теж немало в житті бачив, теж немало
пережити довелося. Але, з іншого боку — я йшов
по стежині життя так впевнено, наче відчував,
що вона прямісінько доведе мене до тієї мети,
з якою я прийшов ще хлопчиною у професійне
училище. Адже я ще тоді бажав і мріяв керувати
підприємством. Так, шлях був довгий — то ставав
крутим, то ніс тебе, як зі сніжної гірки — легко, з
вітерцем. Але особливих віражів не було.
А якщо подумати про життєвий шлях Максима Сидоровича, то дивуєшся, скільки крутих

Яка ж все-так
и дивовижна
штука —
доля…
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поворотів долі здолала ця людина. Незакінчене
навчання в юні роки зовсім за іншим профілем.
Призов до армії. Рішення стати військовим.
Вступ до військового вишу. Довга військова
кар’єра. Декілька років служби в досить складних умовах. А потім — крах… Крах усіх мрій,
оскільки багато хто з них стали непотрібні
новій країні… І знову навчання. У час, коли роки
вже починали тиснути на плечі. А що казати
про початок роботи нашого підприємства? По
цеглині, по гвинтику, можна сказати, збирали
цех. І найбільше тих цеглин і гвинтиків зібрав
та склав саме Максим Сидорович. І не просто
склав, а створив такий потужний підрозділ!..
Але ось бачите як: знову крутий віраж. Знову
виклик долі…».
Тим часом керівник кадрової служби підприємства Надія Олексіївна метушилась з паперами. Так, саме метушилась, хоча це на неї не було
схоже. Як досвідчений фахівець вона знала, що
будь-яка кадрова справа може бути вирішена
тим чи іншим шляхом. Навіть якщо в деяких
випадках буква закону «кривенька».
Проте після розмови з керівником підприємства про звільнення начальника цеху № 14
Максима Сидоровича робочий перебіг подій
вийшов зі звичайного стану. Надія Олексіївна
навіть відчула певну незручність за свої слова.
Та, як це не дивно, але кадровичка почувалася
дещо збентежено саме через свою професійну
відповідь директору!
Роки роботи на цьому та інших підприємствах вишліфували звичну реакцію на всі
можливі ситуації. Як би там не було, щоб не сталося, але насамперед проблема розглядається
з професійної точки зору. А власне ставлення,
емоції — то вже другий план. Ось і зараз увімк
нувся відпрацьований алгоритм, і розгляд цієї
ситуації з Альбертом Едуардовичем відразу
пішов у ділове русло. Але коли слухавка лягла
на апарат, то чомусь першу скрипку заграли
емоції…
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— Отакої, Наді
Олексіївно, допр
ацювалася…

«Отакої, Надіє Олексіївно, допрацювалася, — зверталась подумки сама до себе
кадровичка. — Наче нічого не накоїла, але якось
не по-людськи вийшло. Не кожного дня такі
звільнення відбуваються, а я відразу про нормативні акти, відповідність, необхідні документи…
Якщо подивитись на ситуацію не через ці
бісові папери та норми закону, то Максим Сидорович вчинив маленький громадянський подвиг!
Так, саме подвиг! Без краплини пафосу… Були
й за мого життя звільнення для догляду за
родичами. Але щоб звільнятися для догляду
старого немічного друга, коли і в самого вже
сивина чоло вкрила — тут, знаєте, швидше
виняток з винятків.
А що наш такий дорогенький закон каже? Як
завжди: надайте такий папірець, зареєструйте
ось таку довідку… Та що й казати! Проте хто
позначає в цих нормативах, що кожна довідка — то доля людини, кожне посвідчення — то
неповторна ситуація. А головне — переживання,
емоції, сподівання.
Дорогий ти наш Максиме Сидоровичу…
Чомусь за свою професійність мені хочеться
перед тобою вибачитися, хоч я тобі не сказала
ще ані слова. Так, пробач мені, людино з вели-
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кої літери! Які б ти папери мені не приніс — ми
зробимо все так, як слід…».
І з цими думками метушня в діях і рухах Надії
Олексіївни зникла так само несподівано, як і
з’явилася. Наче вибачення почув саме той, до
кого воно й було спрямоване. І не просто почув,
а відповів, мовляв, все гаразд, з ким не буває.
Важко, звичайно, навіть припустити, що десь
там, через небачений простір високих матерій,
думки кадровички долетіли до адресата. Але,
напевно, в цьому й не було особливого сенсу.
Бо якби ця частина розмови відбулась наживо,
а не тільки подумки, Максим Сидорович відповів би саме так…
Крокуючи довгими коридорами адміністративного корпусу, долаючи сходи і переходи,
начальник цеху № 14 був упевнений не тільки
у своєму рішенні. Він не мав сумніву і в тому,
що всі паперові справи владнаються швидко,
незважаючи на переживання Альберта Едуардовича щодо потреби в наявності відповідних
документів.
«Усе правильно, Альберте Едуардовичу, все
правильно, — думав Максим Сидорович. — Папери мають бути оформлені так, як «книжка пише».
І я ж відчуваю, що хвилюєшся ти не за них, а за
мене. Я навіть знаю, як ти хвилюєшся: сидиш та
й згадуєш, як ми ліпили з нічого виробничий цех.
Як виписували дефіцитне обладнання на одне
підприємство, а ставили його в 14-й. Як я тебе
прикривав у цій махінації, коли перевірка ледь
не докопалась до наших «схем». Ох, і сміх, і гріх.
Кому й казати — робили добру справу, створювали потужності та робочі місця, але при цьому
порушували закон! А що поробиш — такі часи
тоді були. Але ж пробилися! І зараз проб’ємося,
і хвилюватися тобі не доведеться. Я у своїй
справі, ти будеш продовжувати у своїй.
Так, нам бракуватиме тієї метушні, тих турбот навколо мрії. Проте не хвилюйся, старий
друже, не хвилюйся. Тобі буде з ким її втілювати — я залишив добру зміну…».
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— Тобі б
уде з ким
я залиши
в добру зм втілювати мрії —
іну…

І з цими думками Максим Сидорович увійшов до кабінету кадровички навіть забувши
постукати, як він робив завжди.
— Ой, перепрошую, Надіє Олексіївно, так
щось замислився, поки йшов, що аж забув
постукати, попередити, так би мовити, про
свій візит, — намагаючись звести все до жарту
заговорив начальник цеху.
— Які там вибачення, Максиме Сидоровичу, це
я повинна перепрошувати, що відразу не заспокоїла вас, ще коли телефонував Альберт Едуардович, — внутрішньо зітхаючи з полегшенням за
можливість вибачитися, відповіла Надія Олексіївна. — Я розумію вашу справу і просто схиляю
голову перед вашим вчинком. З оформленням
ми все теж зробимо, як належить. Справа в тому,
що стосовно такої ситуації, як у вас, закон містить
певні нюанси. Якщо ви звільняєтеся за власним
бажанням через необхідність піклуватися про
когось із родичів, то для звільнення вам потрібно
надати документ про стан його здоров’я.
— Так, це логічно, але ж він не є… — Максим
Сидорович не встиг договорити.
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— Але логіка тут дуже цікава, — з усмішкою
продовжила Надія Олексіївна. — Якщо людина,
якою ви будете опікуватися після звільнення, не
ваш родич, то надання таких документів закон
наче не вимагає…
— От же ж дивина, — усміхнувся начальник цеху.
— Так, є ще й не такі парадокси в нашому
трудовому законодавстві, — додала кадрович-

Правовий коментар
Для вирішення цього питання
слід звернутися до статті 38 КЗпП,
оскільки йдеться про звільнення працівника за власним бажанням. Відповідно до законодавчих норм таке
звільнення тлумачиться як розірвання
трудового договору з ініціативи працівника, проте заперечень щодо його
трактування як звільнення за власним
бажанням не містить, адже з лексичної точки зору ці словосполучення
є синонімами.
Стаття, про яку йтиметься,
містить дві підстави для розірвання
трудового договору, укладеного на
невизначений строк:
 без поважних причин;
 з поважних причин.
Тож працівник має право в будьякий час розірвати трудовий договір, письмово попередивши роботодавця про звільнення за два тижні.
Таке розірвання трудового договору
вважається звільненням за власним
бажанням без поважних причин.
Якщо для розірвання трудового
договору існують певні причини, закон
зобов’язує роботодавця звільнити
працівника в строк, про який він про-
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ка. — Але з метою догляду та задля уникнення
додаткових запитань до підприємства з боку
перевіряючого органу щодо такого звільнення все ж таки варто було б надати медичний
висновок про встановлення певної групи інвалідності. Тому, якщо він у наявності, готуймо
проект наказу.

сить. Таке розірвання трудового договору вважається звільненням за власним бажанням з поважних причин.
А отже, обов’язок чекати два тижні
на таке звільнення відсутній.
Поважними причинами, через які
виникає неспроможність працівника продовжувати роботу, можуть
бути:
 переїзд на нове місце проживання;
 переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
 вступ до навчального закладу;
 неможливість проживання
в даній місцевості, підтверджена
медичним висновком;
 вагітність;
 догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиноюінвалідом;
 догляд за хворим членом сім’ї
відповідно до медичного висновку або
інвалідом I групи;
 вихід на пенсію;
 прийняття на роботу за конкурсом.
Як бачимо, підстав для розірвання
працівником трудового договору існує
немало. До того ж цей список не є
вичерпним, і для звільнення працівника
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* Питання
поважності
причин вирішується роботодавцем індивідуально в
кожному окремому випадку.
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за його ініціативою можна посилатися й на наявність інших поважних
причин*.
Звичайно, з метою звільнення за
певною причиною роботодавець має
керуватися не тільки обставинами,
викладеними в заяві працівника, а й
підтвердними документами. У випадку, описаному в цій частині роману,
йдеться про звільнення у зв’язку з
необхідністю догляду за інвалідом
І групи, а тому виникає потреба в
аргументації цієї причини.
Якщо уважно переглянути статтю 38 КЗпП, ми зрозуміємо, що до
такої поважної причини звільнення, як
«догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи», законодавець вмістив
дві складових. Крім того, звернемо
увагу, що для догляду за хворим членом сім’ї передбачено підтвердження
медичним висновком, а от для догляду
за інвалідом I групи такої вимоги не
висунуто.
На думку автора, це зумовлено
тим, що особа, якій встановлено
І групу інвалідності, згідно з критеріями встановлення інвалідності є
неспроможною до самообслуговування та потребує постійного стороннього нагляду, догляду або допомоги. А отже, не виникає потреби у
підтвердженні цього.
Зауважимо, що відповідно до пункту 27 Положення про порядок, умови
та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ
«Питання медико-соціальної експертизи» від 3 грудня 2009 р. № 1317,
до I групи інвалідності належать
особи з найважчим станом здоров’я,
які повністю не здатні до самообслуговування, потребують постій-

ного стороннього нагляду, догляду
або допомоги, абсолютно залежні
від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових
функцій або які частково здатні до
виконання окремих елементів самообслуговування.
Окрім цього, I група інвалідності
поділяється на підгрупи А і Б залежно
від ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягу потреби в постійному
сторонньому догляді, допомозі або
нагляді (п. 2.2 Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 5 вересня 2011 р.
№ 561).
Зауважимо, що порівняно зі звіль
ненням у зв’язку з необхідністю
догляду за хворим членом сім’ї інвалід
I групи може не бути членом родини,
а тому звільнити працівника за вказаною підставою можна і в разі, якщо
інвалідом виявиться стороння особа
(яка не має з працівником родинного
зв’язку).
Крім того, автори Науково-практичного коментаря до КЗпП вважають, що для звільнення працівника
через необхідність догляду за інвалідом І групи потрібна лише довідка,
що він мешкає разом із працівником,
або хоч і не разом, але є можливість
з урахуванням місць проживання
доглядати за інвалідом.
Зрозуміло, що для видання роботодавцем наказу про звільнення за власним бажанням, що зумовлено причиною догляду за інвалідом I групи,
працівник має вказати її у своїй заяві.
І вже на підставі виданого наказу,
а саме в день звільнення**, до трудової книжки працівника вноситься
запис: «Звільнений(-на) за власним
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бажанням у зв’язку з необхідністю
догляду за інвалідом І групи, ст. 38
КЗпП України», текст якого має точно
відповідати тексту наказу.
Очевидно, що після всіх виконаних
дій процедуру звільнення працівника за
власним бажанням можна вважати
вичерпаною. Однак є нюанс, який, на
думку автора, унеможливлює звільнення працівника у зв’язку з необхідністю догляду за інвалідом І групи
без підтвердних документів. Зауважимо, що частиною першою статті 38 КЗпП не передбачено надання
медичних висновків про встановлення
інвалідності для звільнення працівника
у зв’язку з необхідністю догляду за
інвалідом І групи.
Отже, згаданий нюанс полягає в
тому, що час догляду за інвалідом
І групи зараховується до стажу роботи, який дає право на пенсію. А цей час,
власне, встановлюється на підставі
акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду та документів, що засвідчують перебування на
інвалідності (п. 10 Порядку підтвердження наявного трудового стажу
для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою
КМУ від 12 серпня 1993 р. № 637).
У свою чергу, акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду
складається органами Пенсійного
фонду на підставі відомостей, одержаних від органів управління житловим фондом, сільських, селищних Рад
народних депутатів, опитування осіб,
за якими здійснюється догляд, та їх

№ 11 (130) листопад 2017

сусідів, інших даних, а документами,
які підтверджують перебування на
інвалідності, можуть бути виписка
з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК), медичні
висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду
та інші документи.
Зважаючи на вищевикладене, до
заяви працівника, який хотів би звільнитися за власним бажанням у зв’язку
з необхідністю догляду за інвалідом
І групи, можуть надаватися такі підтвердні документи, як виписка з акта
огляду МСЕК, медичні висновки, пенсійне посвідчення про встановлення
особі І групи інвалідності, посвідчення одержувача допомоги або довідка
органів праці та соціального захисту
населення або Пенсійного фонду тощо.
Крім цього, нагадаємо, що час догляду за інвалідом І групи вноситься
до трудових книжок за місцем роботи.
Це здійснюється відповідно до пункту 2.19 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту,
Мінсоцзахисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58, окремим рядком з посиланням на дату, номер та
найменування відповідних документів
до внесення відомостей про роботу
на підприємстві***. І це, до речі, є додатковим аргументом на користь
надання підтвердного документа
для звільнення працівника за власним
бажанням у зв’язку з необхідністю
догляду за інвалідом І групи.

*** Детальніше
про внесення
записів до трудової книжки
до прийняття
на роботу див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 4/2014, с. 99.
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P. S.
Якщо в будь-кого запитати, з чим асоціюється Новий рік, то перелік був би досить передбачуваним. Крім ялинки та мандаринів з апельсинами, лідерами цього списку виступали б
різноманітні подарунки й сюрпризи. Але крім незвичайних, приємних, яскравих, неочікуваних
сюрпризів напевно ніхто б і не згадав… бухгалтерських.
А от керівник підприємства Альберт Едуардович саме бухгалтерський сюрприз з наступного року ставив би в переліку першим. А все тому, що, як сніг на голову, з прийдешнім Новим
роком звалився і дзвінок головного бухгалтера.
— Ну ні, ви розумієте, яка нісенітниця, — збентежено звертався по гучному телефонному
зв’язку директор до керівника кадрової служби Надії Олексіївни. — Головний бухгалтер каже,
що двох працівників до обчислювального відділу приймати на роботу з 28 грудня їй не зовсім
зручно з точки зору якихось там нарахувань. Тож вона пропонує прийняти їх з 1 січня! І хай
йому грець, тому Новому року, але ж документально 1 січня — святковий день! Як можна
приймати людину на роботу в такий день?! Нас же будь-який інспектор Держпраці просто
засміє під час перевірки!
— Маю вас заспокоїти, Альберте Едуардовичу, — відповіла усміхаючись Надія Олексіївна, —
за певних обставин і це можна зробити в рамках законодавства.
Альберт Едуардович нічого не відповів кадровичці, але зрозумів, що прийдешній Новий рік
буде багатий на всілякі сюрпризи. 
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Використання автомобіля
працівника у виробничих цілях
Трапляється, що в господарській діяльності підприємства з різних причин
використовується майно, яке належить працівникам. Йдеться насамперед
про автомобілі. Про те, яким чином можна оформити використання
автомобіля працівника у виробничих цілях та який з варіантів вигідніший для
нього та підприємства, — далі в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Декрет КМУ «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. № 7-93 (далі — Декрет № 7-93);
 Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений
постановою КМУ від 22 грудня 2010 р. № 1170 (далі — Перелік № 1170).

Підстави для використання
автомобіля працівника
Для використання власного автомобіля працівника (як легкового, так і вантажного або автобуса) в господарській діяльності підприємства
можуть виникати різні підстави. Це пов’язано,
зокрема, з тим, що на балансі підприємства:
 немає автотранспорту;
 є автотранспорт, але він несправний;
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 є автотранспорт, але він пристосований не
для всіх поїздок. Наприклад, підприємство має
легковий автомобіль, але для доставки товару
потрібний вантажний, або, навпаки, є вантажний та легковий транспорт, а для доставлення
працівників на роботу потрібний автобус, тощо.
Ініціювати використання власного автомобіля працівника може як керівник підприємства,
так і сам працівник. Так, у разі виникнення
потреби в певному виді транспорту, якого
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немає на підприємстві, керівник може повідомити про це всіх працівників і запропонувати їм
надати на договірній основі власний транспорт
для використання у виробничих цілях. Або ж
керівник, який знає про наявність у когось із
працівників автомобіля певного виду, може
звернутися безпосередньо до нього. Так само
хтось із працівників, знаючи про потребу підприємства та маючи необхідний транспорт,
може самостійно проявити ініціативу щодо
використання свого автомобіля у виробничій
діяльності.
Зрозуміло, що лише усної домовленості про
використання власного транспортного засобу
працівника недостатньо: необхідно оформити
відповідний договір.

Варіанти використання транспортного засобу працівника
Існує три законних варіанти використання
власного автомобіля працівника в діяльності
підприємства. Це укладення договору:
 оренди автомобіля;
 позички автомобіля;
 використання автомобіля з компенсацією.

Договір оренди автомобіля
Орендувати автомобіль підприємство може
як у юридичної, так і у фізичної особи: обмежень з цього приводу чинним законодавством
не встановлено. Загалом питання оренди майна,
в т. ч. транспортного засобу, регулюється ЦКУ
та Господарським кодексом України від 16 січня
2003 р. № 436-IV. Оскільки в цьому випадку
йдеться про оренду автомобіля у працівника — фізичної особи, який не є підприємцем,
необхідно керуватися нормами книги п’ятої
глави 58 ЦКУ.
Підставою для оренди автомобіля працівника є укладений договір оренди транспортного
засобу між ним та підприємством. Відповідно
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до статті 799 ЦКУ договір оренди транспортного засобу укладається в письмовій формі
(частина перша) та підлягає нотаріальному
посвідченню, якщо він укладений за участю
фізичної особи (частина друга). У разі недодержання сторонами зазначеної вимоги такий
договір згідно з частиною першою статті 220
ЦКУ є нікчемним (недійсним). У той же час
частиною другою цієї статті передбачено варіант, коли в судовому порядку можно довести
дійсність договору, непосвідченого нотаріально. У ній, зокрема, зазначено, що «якщо
сторони домовилися щодо усіх істотних умов
договору, що підтверджується письмовими
доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася
від його нотаріального посвідчення, суд може
визнати такий договір дійсним. У цьому разі
наступне нотаріальне посвідчення договору
не вимагається». Отже, за необхідності підприємство може скористатися цією законодавчою
нормою.
За нотаріальне посвідчення договору
оренди автомобіля сплачується державне
мито. Згідно з підпунктом «д» пункту 3 статті
3 Декрету № 7-93 розмір ставки державного
мита за нотаріальне посвідчення такого договору становить 1 % від суми договору, але не
менше одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, який на сьогодні становить
17 грн).
Стосовно форми договору оренди автомобіля, то нормативними документами не
встановлено його типової форми, а отже, він
складається в довільній формі, з урахуванням
загальних вимог, передбачених нормами ЦКУ.
До істотних умов договору оренди автомобіля
належать:
 об’єкт оренди (марка та вартість автомобіля);
 строк, на який укладається договір оренди;
 розмір орендної плати;
 форма орендної плати (грошова або
натуральна);
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 право передачі орендарем автомобіля
в суборенду;
 ремонт орендованого автомобіля;
 поліпшення орендованого автомобіля;
 умови припинення договору оренди
автомобіля.
За домовленістю між працівником та підприємством суттєвими можуть бути будь-які
інші умови договору оренди транспортного
засобу.
Звертаємо увагу, що якщо підприємство
орендує автомобіль у свого керівника, варто,
щоб договір від імені підприємства підписував хтось інший, наприклад, його заступник.
Адже відповідно до частини третьої статті 238
ЦКУ представник не може вчиняти правочин
від імені особи, яку він представляє, у своїх
інтересах або інтересах особи, представником
якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва. Тому бажано, щоб такий
договір від імені підприємства підписувала
інша особа, уповноважена на ці дії керівником
підприємства.
Передавання автомобіля від працівника
підприємству слід підтвердити актом прий
мання-передачі. Він оформляється в довільній
формі та є додатком до договору оренди транспортного засобу. Зважаючи на те, що орендодавцем є фізична особа, такий акт складає
юридична особа — орендар. В акті необхідно
вказати марку автомобіля, модель, рік випуску,
колір, номери кузова та шасі, державний реєстраційний номер, вартість автомобіля. Також
потрібно зазначити, в якому технічному стані
передається автомобіль та чим він укомплектований.
Питання плати за користування орендованим автомобілем регулюється нормами
статті 762 ЦКУ. Зокрема, за домовленістю
сторін встановлюється розмір орендної плати
та форма оплати — грошова чи натуральна.
Крім установленого розміру орендної плати
договором може бути передбачено її періодичний перегляд або зміну (індексацію). Також
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орендар (у цьому разі підприємство) може
вимагати зменшення розміру орендної плати,
якщо через незалежні від нього обставини
суттєво зменшилася можливість використання
автомобіля (частина четверта ст. 762 ЦКУ). До
того ж якщо автомобіль протягом певного часу
не використовувався через обставини, за які
орендар не відповідає, за цей період він взагалі
звільняється від орендної плати (частина шоста
ст. 762 ЦКУ).
Зазвичай у договорі оренди автомобіля
визначається й строк сплати орендних платежів. Але якщо цей строк договором не встановлено, то відповідно до частини п’ятої статті 762
ЦКУ орендна плата за користування автомобілем вноситься щомісяця.

Договір позички автомобіля
Можливість укладення між підприємством
та працівником договору позички транспортного засобу передбачена статтею 828 ЦКУ.
Звертаємо увагу, що йдеться саме про договір
позички, а не позики: головною відмінністю
цих договорів є те, що предметом позики є
гроші або речі, визначені родовими ознаками,
а предметом позички, навпаки — речі, визначені
індивідуальними ознаками (до них належить і
автомобіль).
Згідно з частиною четвертою статті 828 ЦКУ,
якщо хоча б одна зі сторін договору позички
транспортного засобу є фізичною особою, то
такий договір укладається в письмовій формі
та підлягає нотаріальному посвідченню. Але
тут же міститься уточнення: «Крім наземних
самохідних транспортних засобів», що, у свою
чергу, викликає низку запитань, пов’язаних із
застосуванням цієї норми. Цивільне законодавство не містить чіткого визначення поняття
«наземний самохідний транспортний засіб»,
тому невідомо, які саме автомобілі належать
до цієї категорії. Свого часу було розроблено
проект закону про внесення до законодавства
змін з метою усунення цієї прогалини, але його
так і не було ухвалено. На сьогодні існують
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різні думки експертів та юристів стосовно того,
потрібно чи ні нотаріально посвідчувати договір позички автомобіля, якщо однією зі сторін
є фізична особа, однак конкретних роз’яснень
від офіційних органів немає. Тому наразі це
питання залишається відкритим.
За своєю сутністю договір позички автомобіля є близьким до договору оренди: до
нього навіть застосовуються ті ж самі положення ЦКУ, що й до договору оренди (частина
третя ст. 827 ЦКУ). Але, на відміну від оренди,
позичка завжди є безоплатною. Так, згідно з
частиною першою статті 827 ЦКУ за договором
позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати
другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. І хоча
частиною другою цієї ж статті встановлено, що
користування річчю вважається безоплатним,
якщо сторони прямо домовились про таке
або безоплатне користування випливає із суті
відносин між ними, це не означає, що договір
позички може бути оплатним.
Зважаючи на те, що не кожна особа може
погодитися на безоплатне використання свого
автомобіля для службових цілей, договір позички автомобіля працівника практично не застосовують. Але якщо останній та підприємство
все ж таки домовляться про укладення такого
договору, то, так само як і договір оренди,
договір позички укладається в довільній формі
з урахуванням загальних вимог, передбачених
нормами ЦКУ.
Передавання автомобіля від працівника
підприємству слід підтвердити актом прий
мання-передачі, в якому вказуються ті ж самі
дані про автомобіль, які були зазначені вище
(під час оформлення договору оренди).

Договір використання автомобіля з
компенсацією
У КЗпП про компенсацію працівнику за
використання в господарській діяльності підприємства його власного автомобіля не згаду-
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ється. У статті 125 «Компенсація за зношування
інструментів, належних працівникам» КЗпП
йдеться лише про інструменти фізичної особи,
за зношування яких вона має право одержати
компенсацію. Автомобіль — це не інструмент,
тому застосовувати вказану норму КЗпП для
компенсації за його використання неправильно.
Якщо звернутись до ЦКУ, то домовленість
між підприємством та працівником про використання автомобіля та компенсація за це не
підпадають під визначення жодного з видів
договорів, передбачених цим документом.
З іншого боку, частина перша статті 6 ЦКУ
дає змогу сторонам укладати договори, не
передбачені актами цивільного законодавства, але які відповідають загальним засадам
цивільного законодавства. Тому якщо сторони
домовляться, то можуть укласти й договір компенсації. Оскільки законодавство не регулює
порядку укладення такого договору, це дає підприємству право встановити його самостійно
у внутрішньому локальному акті.
Існує два підходи до документального оформлення відносин у такому випадку — «договірний»
та «за заявою». Тобто можна оформити договір
про виплату компенсації за використання автомобіля працівника, в якому встановити розмір
компенсації та періодичність її виплати. Також
можна не оформляти письмового договору, а
на підставі заяви працівника про використання
власного автомобіля в службових цілях видати
наказ керівника про можливість такого використання та виплату компенсації.
Зважаючи на досвід з практики, найчастіше
застосовують саме другий варіант. Він звільняє
підприємство від необхідності оформлення
низки документів та нотаріального посвідчення
договору, а працівник може використовувати
автомобіль у неробочий час на свій розсуд,
оскільки в такому разі право розпорядження
транспортним засобом не переходить до підприємства. Це означає, що акт прийманняпередачі автомобіля за договором користування не оформляється.
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Документальне оформлення
використання автомобіля
Незалежно від того, за яким варіантом підприємство та працівник домовляться використовувати його особистий автомобіль у виробничій
діяльності, орендна плата або компенсація має
виплачуватися на підставі первинних документів, що підтверджують фактичне використання
транспортного засобу та понесені працівником
витрати.
У разі укладення договору оренди автомобіля ситуація з документами більш-менш
зрозуміла. Сума орендної плати визначається
договором: вона виплачується працівнику саме
за оренду його автомобіля і не включає компенсацію за використане пальне. Орендна плата, як
правило, виплачується на підставі оформленого
за підсумками місяця (або іншого періоду, встановленого договором) акта приймання-передачі
наданих послуг з оренди автомобіля. І хоча
законодавство не вимагає складання такого акта,
деякі представники контролюючих органів під
час перевірок наголошують на його необхідності
для підтвердження витрат.
Придбання та списання пального для орендованого автомобіля відбувається так само,
як і для будь-якого власного автомобіля підприємства. Витрати на придбання пального
та техобслуговування й ремонт орендованого
автомобіля несе підприємство. Навіть якщо
працівника направлено у відрядження на власному автомобілі, який він передав підприємству
за договором оренди, то за умови надання цим
працівником як підзвітною особою підтвердних
документів про здійснені витрати (чеки з АЗС, де
йому заправляли автомобіль, чеки зі СТО, якщо
довелося ремонтувати автомобіль, квитанції про
оплату стоянки (паркування) або мийки під час
відрядження) підприємство має відшкодувати
йому такі витрати.
Списання фактично використаних пальномастильних матеріалів завжди відбувалось на
підставі подорожнього листа. Саме цей документ
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містить дані про фактичний пробіг автомобіля,
фактичні витрати пально-мастильних матеріалів, а також підтверджує виробничий характер
маршруту прямування транспорту. І хоча на
сьогодні наявність подорожнього листа у водія
не є обов’язковою, для коректного відображення
господарських операцій в обліку, для контролю
роботи водія та витрат пального без такого
документа важко обійтися.
Законодавчо форму подорожнього листа
не встановлено, але це не є перешкодою для
того щоб розробити на підприємстві власну
форму, взявши за основу «стару» або розробивши свою з усіма необхідними реквізитами.
Подорожні листи виписуються на автомобілі,
що перебувають на балансі підприємства, в т. ч.
на орендовані.
Якщо підприємство виконує поточний ремонт
орендованого автомобіля, то понесені витрати
мають бути підтверджені актами виконаних робіт
(послуг), договорами з виконавцями, банківськими виписками або квитанціями про оплату
робіт (послуг).
У разі укладення договору використання
автомобіля з компенсацією ситуація з документами дещо складніша. Пов’язано це з тим,
що на законодавчому рівні не визначено, що
саме входить у поняття «компенсація» (тобто
які витрати мають компенсуватися працівнику)
та як обчислювати її розмір.
Якщо враховувати всі можливі витрати на
автомобіль, сума компенсації може складатися
з двох частин:
 перша: компенсація безпосередньо за
використання особистого автомобіля працівника в інтересах підприємства;
 друга: компенсація витрат, пов’язаних
з його експлуатацією (витрати на заправку,
ремонт, стоянку, паркування, мийку тощо).
Конкретно про те, що компенсуватиметься працівнику, вказується в наказі керівника підприємства. Як правило, підприємство
компенсує працівнику певну суму тільки за
використання автомобіля, а всі інші витрати він
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оплачує за свій рахунок. Але можливий і такий
варіант, що працівник самостійно заправляє та
ремонтує автомобіль, а підприємство потім
відшкодовує йому ці витрати.
Щодо визначення розміру компенсації, то
згідно з «давнім» правилом сума компенсації
безпосередньо за використання особистого
автомобіля працівника в інтересах підприємства визначається в розмірі амортизаційних
відрахувань. Нових, «свіжіших» версій з цього
приводу немає.
Розмір амортизаційних відрахувань обчислюється виходячи з вартості автомобіля за
одним із методів нарахування амортизації,
обраним підприємством. Вартість нового автомобіля вказана в документах про його придбання. Якщо ж використовується автомобіль, який
має тривалий строк експлуатації, можна скористатися послугами незалежного оцінювача.
Для визначення розміру компенсації особистих витрат працівника на заправку автомобіля, ремонт (у разі виникнення його необхідності), паркування тощо необхідні підтвердні
документи. Вартість придбаного пального та
зазначених послуг працівник може підтвердити
чеками з АЗС, СТО, місця паркування.
Ще один важливий момент: подорожні
листи виписуються тільки на автомобілі, які
обліковуються на балансі підприємства, а
оскільки за договором використання автомобіль не передають на баланс підприємства,
отже, на нього не можна виписувати подорожні
листи.
Чим же ще можна підтвердити пробіг такого
автомобіля в разі його використання в господарській діяльності? На нашу думку, для
визначення пробігу керівник підприємства
може доручити комусь із відповідальних осіб
кожного разу, коли автомобіль працівника
використовується в господарській діяльності,
фіксувати показання його спідометра. Кількість
використаного бензину можна розрахувати,
виходячи із пробігу та затверджених норм
використання пального, а списати на підставі
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акта, складеного постійно діючою на підприємстві комісією.

Оподаткування виплат працівнику
Питання оподаткування виплат, пов’язаних з
використанням підприємством особистого
автомобіля працівника в службових цілях,
роз’яснило Головне управління Міндоходів у
м. Києві на виконання доручення Державної
фіскальної служби України в листі від 22 серпня
2014 р. № 7720/10/26-1517-01-07 (далі —
Лист № 7720).
Сума орендної плати, що виплачується працівнику за договором оренди його власного
автомобіля, включається до складу загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
на підставі підпункту 164.2.2 ПКУ як сума винагороди, виплаченої працівнику відповідно до
умов цивільно-правового договору. Вона оподатковується податком на доходи фізичних осіб
(ПДФО) у загальному порядку за ставкою 18 %.
Також сума орендної плати підлягає оподаткуванню військовим збором (ВЗ) за ставкою 1,5 %.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на орендну плату не нараховується. Це пояснюється тим, що відносини за договором оренди
(найму) не мають ознак правовідносин, які
регулюють виконання робіт або надання послуг
(такий висновок свого часу зробив Пенсійний
фонд України в листі від 10 серпня 2011 р.
№ 16534/03-20).
Суму орендної плати, нарахованої за договором оренди, підприємство має право включити до складу витрат (адміністративних, на
збут чи загальновиробничих — залежно від
напряму використання орендованого автомобіля) під час визначення об’єкта оподаткування
податком на прибуток.
Сума компенсації, що виплачується працівнику на підставі договору або наказу керівника
за використання його власного автомобіля
для поїздки у відрядження, вважається його
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додатковим благом. На цьому наголошує й
Міндоходів у згаданому вище Листі № 7720,
і податківці в листах-роз’ясненнях та відповідях
у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР).
При цьому податківці розглядають компенсацію в розрізі двох її частин — безпосередньо за використання автомобіля (підкатегорія
103.04 ЗІР) та за витрачені пально-мастильні
матеріали (підкатегорія 103.02 ЗІР). Однак і
першу, і другу частину компенсації відносять
до додаткового блага працівника, суму якого
слід оподатковувати ПДФО на підставі пп. «г»
пп. 164.2.17 ПКУ. У свою чергу Міндоходів не
поділяє компенсацію на частини й відзначає, що
вся її сума є для працівника додатковим благом.
Військовий збір утримується із суми компенсації на загальних підставах, а ЄСВ не нараховується (п. 7 розділу ІІ Переліку № 1170).
Суму компенсації, виплачену працівнику за
використання ним для поїздки у відрядження
власного автомобіля, який не обліковується на
балансі підприємства, не враховують у складі
витрат під час обчислення об’єкта оподаткування ПДФО. Тобто на відміну від виплати
орендної плати згідно з договором оренди
суму компенсації за використання працівником
власного автомобіля в господарській діяльності
підприємство виплачує за рахунок прибутку.

Який договір оформити
Не секрет, що майже на кожному підприємстві
перед укладенням із працівником договору
керівництво та бухгалтерія замислюються над
тим, який саме договір — оренди автомобіля чи
його використання з компенсацією — вигідніше
та простіше оформити. Договір позички автомобіля, як зазначалося вище, майже не використовують, тому його не враховуватимемо.
З точки зору оформлення договірних відносин:
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 у разі оренди автомобіля — договір
оренди з фізичною особою обов’язково слід
укладати в письмовій формі та посвідчувати в
нотаріуса. Під час передавання автомобіля від
працівника підприємству і навпаки необхідно
оформляти акти приймання-передачі, для заповнення яких потрібно ще й перевірити комплектацію автомобіля та навести інформацію про
неї. Під час дії договору оренди працівник не
має права використовувати свій автомобіль
у особистих справах навіть у неробочий час,
оскільки на цей період право його використання (розпорядження) переходить до підприємства;
 у разі використання автомобіля з компенсацією — можна як укладати договір, так
і не укладати його, а видати на підставі заяви
працівника наказ керівника про можливість
такого використання та виплату компенсації.
При цьому в разі укладення договору використання автомобіля з компенсацією законодавством не передбачено його нотаріальне
посвідчення. Автомобіль не передається підприємству за актом, і на час дії договору право
розпорядження транспортним засобом не
переходить до підприємства. Працівник може
використовувати автомобіль у неробочий час
на свій розсуд.
З точки зору бухгалтерського обліку:
 за договором оренди — вартість переданого автомобіля протягом дії договору обліковується на позабалансовому рахунку 01
«Орендовані необоротні активи»;
 за договором використання автомобіля
з компенсацією — вартість автомобіля не відображається в обліку підприємства.
З точки зору оподаткування оренда є більш
безпроблемним варіантом використання підприємством особистого автомобіля працівника, оскільки витрати за договором оренди
можна враховувати під час визначення об’єкта
оподаткування ПДФО, на відміну від договору
використання автомобіля з компенсацією. 
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робочий час

Вікторія Галкіна,

консультант з кадрового
адміністрування

Розраховуємо норми

тривалості робочого часу
у 2018 році

До останнього часу Міністерство соціальної політики України щороку
видавало лист з розрахунком норм тривалості робочого часу на наступний
рік. І хоча листи вищезгаданого органу не є нормативними документами,
а розрахунок здійснюється відповідно до норм КЗпП і встановленого на
підприємстві режиму робочого часу, для багатьох кадровиків і бухгалтерів
цей документ був зручною підказкою. Цього разу ви можете скористатися
наведеним у статті розрахунком або ж зробити його самостійно,
дотримуючись встановлених законом вимог і орієнтуючись на наведені
в статті приклади

Н

асамперед слід нагадати, що законодавством не встановлено норми тривалості робочого часу на рік. У листах
Мінсоцполітики України наводились розрахунки, обчислені за календарем п’ятиденного
40-годинного робочого тижня з двома вихідними
днями (субота та неділя) з однаковою щоденною
тривалістю роботи, тобто йшлося про стандартний і найбільш поширений графік — з понеділка
по п’ятницю, 8 годин щодня. При цьому найменше відхилення від цього графіка (наприклад,
вихідний у понеділок або інша тривалість робочого дня) змінює й норми тривалості робочого
часу за місяць, квартал, рік.
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Тож якщо графік роботи вашого підприємства або окремих підрозділів, працівників
відрізняється, норму робочого часу вам слід
обчислювати самостійно. Ми наведемо розрахунок для найбільш поширених видів режимів
роботи.

Законодавчі підстави
У таблиці 1 наведено положення КЗпП щодо
робочого часу та часу відпочинку, які впливають на обчислення норми тривалості робочого
часу.

Кадровик України

робочий час

Таблиця 1

Норми КЗпП стосовно робочого часу та часу відпочинку
Законодавчі положення
Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень
Підприємства можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу
Для певних категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого
часу:
— для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень;
— для працівників віком від 15 до 16 років, а також учнів віком від 14 до 15
років, які працюють у період канікул — 24 години на тиждень;
— тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у
вільний від навчання час, скорочується на половину (залежно від віку — 18
або 12 годин на тиждень);
— для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці — не
більше 36 годин на тиждень;
— законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для
окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших);
— скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись на підприємствах за рахунок власних коштів для жінок, які мають дітей віком до 14 років
або дитину-інваліда
За п’ятиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР) або графіками змінності
За шестиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин за тижневої норми 40 годин, 6 годин — за тижневої норми 36
годин і 4 годин — за тижневої норми 24 години
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну
годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня. Це правило не
поширюється на працівників, яким установлено скорочену тривалість робочого
часу
Напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не
може перевищувати п’яти годин
За угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись неповний
робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки,
яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в т. ч. таку, що перебуває
під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов’язаний встановити їй неповний робочий день
або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або
залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за
собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників
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Підстава
ст. 50 КЗпП
ст. 50 КЗпП
ст. 51 КЗпП

ст. 52 КЗпП

ст. 52 КЗпП

ст. 53 КЗпП

ст. 53 КЗпП
ст. 56 КЗпП
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робочий час

82

Законодавчі положення

Підстава

У разі змінних робіт працівники чергуються у змінах рівномірно в порядку, встановленому ПВТР. Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою
подвійної тривалості часу роботи у попередній зміні (включаючи час перерви на
обід)

ст. 58, 59 КЗпП

На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за
умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної
категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу
за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50,
51 КЗпП)

ст. 61 КЗпП

Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку та
харчування має надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи.
Час початку й закінчення перерви встановлюється ПВТР. Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця
роботи

ст. 66 КЗпП

За п’ятиденного робочого тижня працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а за шестиденного — один вихідний день

ст. 67 КЗпП

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день за п’ятиденного робочого тижня, якщо він не визначений законодавством, встановлюється графіком
роботи підприємства, погодженим з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником) і, як правило, має надаватися підряд
із загальним вихідним днем

ст. 67 КЗпП

Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день
переноситься на наступний після святкового або неробочого

ст. 67 КЗпП

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих
днів, а також раціонального використання робочого часу КМУ не пізніше ніж за
три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та
організацій перенести вихідні та робочі дні в порядку та на умовах, передбачених
законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
Роботодавець у разі застосування рекомендації КМУ не пізніше ніж за два місяці
видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником)

ст. 67 КЗпП

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як 42
години

ст. 70 КЗпП

Кадровик України

робочий час

Святкові та неробочі дні у 2018 р.
Святкові та неробочі дні визначено статтею 73
КЗпП. Це 11 днів, які складаються з державних і релігійних свят. Саме дні релігійних свят
називаються неробочими. При цьому 7 січня —
Різдво Христове — є одночасно і святковим, і неробочим днем. Інші два релігійних свята — Пасха
(Великдень) та Трійця щороку відзначаються в
різні дні.
Отже, у 2018 р. перелік святкових і неробочих днів буде таким:
 1 січня — Новий рік;
 7 січня — Різдво Христове;
 8 березня — Міжнародний жіночий день;
 8 квітня — Пасха (Великдень);
 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
 9 травня — День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні (День Перемоги);
 27 травня — Трійця;
 28 червня — День Конституції України;
 24 серпня — День Незалежності України;
 14 жовтня — День захисника України.

Перенесення вихідних днів
У 2018 р. з вихідними збігаються чотири святкових і неробочих дні. Відповідно до вимог
статті 67 КЗпП вихідні дні переносяться:
 з неділі 7 січня на понеділок 8 січня;
 з неділі 8 квітня на понеділок 9 квітня;
 з неділі 27 травня на понеділок 28 травня;
 з неділі 14 жовтня на понеділок 15 жовтня.

Перенесення робочих днів
Як зазначено у статті 67 КЗпП, КМУ може рекомендувати роботодавцям перенести робочі дні
для створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів. Відповідна
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постанова має бути видана не пізніше ніж за три
місяці до таких днів, хоча досить часто КМУ цих
строків не дотримується. Роботодавець, у свою
чергу, має попередити працівників про зміну
режиму роботи на підприємстві (а відбувається
саме вона) за два місяці, отримавши на це згоду
профспілки. Слід також наголосити, що роботодавець не зобов’язаний переносити робочі
дні, КМУ надає рекомендації, але остаточне
рішення — за керівником підприємства, навіть
якщо йдеться про державні підприємства.
Зверніть увагу, що у зв’язку із зміною режиму роботи підприємства в разі перенесення
робочих і вихідних днів працівники мають
виходити на роботу з відпусток згідно з новим
графіком, який є обов’язковим для всіх працівників підприємства, незважаючи на факт
їх перебування у відпустці або відсутності у
зв’язку з наданням листка непрацездатності у
дні перенесених вихідних. Хоча це часто здається працівникам несправедливим, слід розуміти,
що будь-які інші варіанти суперечитимуть
графіку роботи, встановленому на підприємстві
на цей період.
Приклад
У 2017 р. було перенесено робочий
день з п’ятниці 25 серпня на суботу
19 серпня.
1. Працівнику А. було надано відпустку з 21
серпня до 4 вересня. 19 серпня А. повинен
вийти на роботу, оскільки це робочий день
за графіком підприємства, і той факт, що
25 серпня, у день, за який всі «відпрацьовують», він буде у відпустці, не впливає на це.
Невихід А. на роботу вважатиметься прогулом без поважних причин.
2. Працівнику Б. було видано листок непрацездатності з 16 до 19 серпня. 25 серпня
для нього буде вихідним днем, як і для всіх
інших працівників підприємства.
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Розрахунок норми тривалості робочого часу за місяцями та за рік, обчисленого
для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями

робочий час
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робочий час

Скорочення роботи напередодні
святкових днів
У 2018 р. для працівників з п’ятиденним робочим тижнем і двома вихідними днями в суботу
та неділю тривалість роботи має бути скорочена на одну годину в такі дні:
 у середу 7 березня;
 у понеділок 30 квітня;
 у вівторок 8 травня;
 у середу 27 червня;
 у четвер 23 серпня.

Приклади розрахунку
У таблиці 2 наведено приклад розрахунку
норми тривалості робочого часу за місяцями та за рік, обчисленого для 40-годинного
п’ятиденного робочого тижня з вихідними

днями в суботу та неділю й тривалістю щоденної роботи 8 годин.
У таблиці 3 — норми тривалості робочого
часу для працівників із скороченою тривалістю
робочого часу, за календарем п’ятиденного
робочого тижня з вихідними днями в суботу
і неділю, а в таблиці 4 наведено кількість
календарних, святкових, неробочих вихідних
днів за місяцями та інші показники.

Розрахунок для шестиденного
робочого тижня
У таблиці 5 наведено розрахунок тривалості
робочого часу для підприємств із шестиденним робочим тижнем з одним вихідним днем
у неділю та тривалістю роботи з понеділка по
п’ятницю — 7 годин, у суботу — 6 годин.

Таблиця 3
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148,2

156

171,6 171,6

156

171,6 171,6 163,8 1950

38,5 години

161,7

154

161,7

154

146,3

154

169,4 169,4
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36 годин

151,2
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151,2
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136,8

144

158,4 158,4

144

158,4 158,4 151,2 1800

33 години

138,6

132

138,6

132

125,4

132

145,2 145,2

132

145,2 145,2 138,6 1650

30 годин

126

120

126

120

114

120

132

132

120

132

132

126

1500

25 годин

105

100

105

100

95

100

110

110

100

110

110

105

1250

24 години

100,8

96

100,8

96

91,2

96

20 годин

84

80

84

80

76

80

88

88

80

88

88

84

1000

18 годин

75,6

72

75,6

72

68,4

72

79,2

79,2

72

79,2

79,2

75,6

900
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105,6 105,6
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2018 рік

Червень

163,8

Грудень

Травень

Листопад

Квітень

156

Жовтень

Березень

163,8

Серпень

Лютий

39 годин

Липень

Показники

Січень

Вересень

Норми тривалості робочого часу в годинах
у разі скороченої тривалості робочого тижня

105,6 105,6 100,8 1200
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робочий час

Таблиця 4

Грудень

2018 рік

9

8

10

115

—

—

1
1
1
1
1
—
—
(7) (30) (8) (27)
(23)

—

—

1
(31)

6

1
(8)

Кількість вихідних днів
Кількість днів, у які робота не
проводиться
Кількість днів, у які тривалість
роботи скорочується на одну
годину (числа місяця)

12

10

9

9

Жовтень

10

Кількість святкових і неробочих 2
—
днів (числа місяця)
(1, 7)

Вересень

10

30
20

Серпень

10

31
21

Липень

8

28
20

Кількість календарних днів
Кількість робочих днів

Червень

10

31
21

Показники

Травень

9

Квітень

8

Березень

365
250

Лютий

31
21

8

31 30 31 31 30 31 30
19 20 22 22 20 22 22
4
1
(1,
1
1
1
—
—
—
(8) 2, 9, (28)
(24)
(14)
27)
9
8
9
9
8
10
8
8

Січень

Листопад

Кількість календарних, робочих, святкових, неробочих вихідних днів за місяцями

—

11

10

104

Таблиця 5

2018 рік

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

Показники

Січень

Норма тривалості робочого часу за шестиденного 40-годинного робочого тижня

Тривалість робочого
166 160 171 158 151 164 174 173 165 173 174 171 2000
часу в годинах
Кількість робочих днів
25 24 26 24 23 25 26 26 25 26 26 26 302
Кількість вихідних днів
4
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
5
52
Кількість днів, у які робота
6
4
5
6
8
5
5
5
5
5
4
5
63
не проводиться
1
—
1
—
1
—
1
10
Кількість днів, у які тривалість 1
—
1
2
2
(23)
(13)
(31)
роботи скорочується
(6)
(7) (7, (8, (27)
30) 26)
на одну годину (числа місяця)
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Навчальні відпустки

працівникам-учням професійнотехнічних навчальних закладів
У попередньому номері було розглянуто питання щодо надання навчальних відпусток працівникам, які здобувають освіту у вищих навчальних
закладах. Однак на підприємства працевлаштовуються також молоді
люди, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти, а отже, їх
відсутність на роботі у зв’язку з навчанням потрібно правильно оформляти. Про це — далі в статті

Нормативно-правові акти та список скорочень 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 професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР
(далі — Закон про професійно-технічну освіту);
 професійно-технічні навчальні заклади (далі — ПТНЗ);
 вищі навчальні заклади (далі — ВНЗ).

Д

ля забезпечення підприємства кваліфікованими робітниками наймаються особи,
які мають професійно-технічну освіту та
досвід виконання певних робіт або які,
щонайменше, навчаються у ПТНЗ. Гарантії, передбачені законодавством для таких працівників, дають
можливість здобувати відповідну освіту без відриву
від виробництва, тобто на вечірніх відділеннях.
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З метою створення належних умов для поєднання роботи з навчанням КЗпП встановлено
численні пільги працівникам, які здобувають освіту
у ПТНЗ, а саме:
 заборона залучати таких працівників до
надурочних робіт у дні занять (ст. 220 КЗпП);
 встановлення скороченого робочого тижня
або скороченої тривалості щоденної роботи зі
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збереженням заробітної плати у встановленому
порядку (ст. 208 КЗпП);
 надання щорічних відпусток, які за бажанням працівника приєднуються до часу підготовки й складання заліків та іспитів, передбачених
навчальною програмою, та надання таких відпусток повної тривалості за перший рік роботи до
настання шестимісячного терміну безперервної
роботи на підприємстві за умови приєднання їх
до часу проведення навчальних заходів (ст. 212
КЗпП та ст. 10 Закону про відпустки).
Крім того, нагадаємо, що оскільки статтею 202
КЗпП визначено обов’язок кожного роботодавця створювати необхідні умови для поєднання
роботи з навчанням для працівників, які здобувають освіту в навчальних закладах без відриву
від виробництва, роботодавець зобов’язаний
надавати таким працівникам ще одну пільгу.
А саме додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з
навчанням, мета якої — забезпечення додатковим
часом для підготовки та складання іспитів (ст. 213
КЗпП та ст. 14 Закону про відпустки), а отже, ця
відпустка має цільове призначення.

Право на відпустку
Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України (ст. 3 Закону про професійно-технічну освіту). Така освіта здобувається у
професійно-технічних навчальних закладах за
денною, вечірньою (змінною), очно-заочною,
дистанційною, екстернатною формами навчання,
з відривом і без відриву від виробництва та за
індивідуальними навчальними планами.
Навчання у закладах такого спрямування
передбачає формування у громадян професійних
умінь і навичок, необхідних для виконання певної
роботи чи групи робіт, і може здійснюватися
у професійно-технічних навчальних закладах,
а також шляхом індивідуального чи курсового
навчання на виробництві.
Однак тільки за умови проходження навчання
на вечірніх відділеннях ПТНЗ працівники-учні
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мають право на додаткову відпустку у зв’язку з
навчанням. А отже, згідно зі статтею 18 Закону
про професійно-технічну освіту вони повинні
навчатися у:
 професійно-технічному училищі відповідного профілю;
 професійному училищі соціальної реабілітації;
 вищому професійному училищі;
 професійному ліцеї;
 професійному ліцеї відповідного профілю;
 професійно-художньому училищі;
 художньому професійно-технічному училищі;
 вищому художньому професійно-технічному училищі;
 училищі-агрофірмі;
 вищому училищі-агрофірмі;
 училищі-заводі;
 центрі професійно-технічної освіти;
 центрі професійної освіти;
 навчально-виробничому центрі;
 центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів;
 навчально-курсовому комбінаті;
 навчальному центрі;
 інших типах навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють
професійно-технічне навчання.

Умови та підстави надання відпустки
Головною умовою надання навчальної відпустки
є успішність проходження навчання працівником
на вечірніх відділеннях у ПТНЗ, тобто, за аналогією зі студентами ВНЗ, учень має виконувати
навчальний план та в нього має бути відсутня
академічна заборгованість. В інших випадках, на
думка автора, навчальна відпустка роботодавцем
не може бути надана.
За логікою, для одержання такої відпустки
працівник має подати роботодавцю документ, що
підтвердить успішність проходження ним навчан-
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Тривалість відпустки, наданої у
зв’язку з навчанням у професійнотехнічних закладах освіти для
підготовки та складання іспитів,
становить 35 календарних днів
протягом року

ня в зазначеному ПТНЗ, адже лише такі особи
мають право на її отримання. Слід пам’ятати,
що визначати рівень успішності навчання учня
має право лише навчальний заклад, а не підприємство.
Для працівників-студентів ВНЗ таким документом є довідка-виклик, в якій визначається
форма навчання, рівень акредитації навчального
закладу, курс, на якому працівник навчається, підстава для надання відпустки та період навчання,
встановлений навчальним закладом. Зазначене є
актуальним і для учнів ПТНЗ, адже роботодавець
зобов’язаний надати цю відпустку саме в той
період, що визначений навчальним закладом
(ст. 202 КЗпП). Однак зауважимо, що для учнів
ПТНЗ затвердженої форми таких довідок чинним
законодавством не передбачено.
Крім того, працівник має написати заяву про
надання навчальної відпустки, на підставі якої
роботодавець видає відповідний наказ. Він складається за формою № П-3 «Наказ (розпорядження)
про надання відпустки», затвердженою наказом
Державного комітету статистики України «Про
затвердження типових форм первинної облікової
документації зі статистики праці» від 5 грудня
2008 р. № 489. Зауважимо, що типової форми
наказу для надання саме навчальної відпустки не
передбачено, тому можна керуватися згаданою
вище формою, оскільки вона не містить обмежень
щодо виду відпустки. Проте на практиці підприємства застосовують самостійно розроблену
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форму з відображенням усіх необхідних реквізитів, визначених типовою формою.

Тривалість відпустки
Відповідно до статті 213 КЗпП та статті 14 Закону про відпустки тривалість відпустки, наданої
у зв’язку з навчанням у професійно-технічних
закладах освіти для підготовки та складання
іспитів, становить 35 календарних днів протягом
року. Як зазначалося вище, конкретний період
навчання встановлюється навчальним закладом.
Оскільки гранична тривалість навчальної відпустки чітко визначена вищевказаними нормами,
працівникам відділу кадрів слід стежити, щоб
тривалість такої відпустки, наданої працівнику
протягом навчального року, не перевищувала
тривалості, встановленої законодавством.
Також наголосимо, що ця відпустка надається
протягом року, а тому поняття «рік» слід тлумачити як навчальний (з 1 вересня 2017 р. по 31 серпня
2018 р.), а не як календарний (з 1 січня 2017 р. по
31 грудня 2017 р.) або робочий, що дає право на
щорічну основну відпустку повної тривалості.

Оплата відпустки
На час додаткових навчальних відпусток для
підготовки та складання іспитів за працівниками-учнями ПТНЗ зберігається середній заробіток (ст. 217 КЗпП). Як і для працівників, які
навчаються у ВНЗ, для учнів ПТНЗ збереження за
ними середньої зарплати передбачено тільки за
основним місцем роботи. Надання оплачуваних
навчальних відпусток за місцем роботи за сумісництвом чинним законодавством не передбачено.
На час такої відпустки, що надається працівнику
за основним місцем роботи, працівник на роботі
за сумісництвом може використати своє право
на відпустку без збереження заробітної плати
за підставою, визначеною пунктом 14 статті 25
Закону про відпустки (додаток 1 та 2).

89

час відпочинку

Навчальна відпустка надається, а отже, і оплачується в календарних днях (ст. 5 Закону про
відпустки). Частиною другою цієї статті встановлено, що святкові та неробочі дні під час
визначення тривалості щорічних відпусток та
додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей, не враховуються. Отже, святкові та неробочі дні не враховуються лише в разі визначення
тривалості щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, натомість
під час надання додаткової відпустки у зв’язку з
навчанням враховуються всі календарні дні під-

ряд разом із святковими та неробочими днями,
передбаченими статтею 73 КЗпП.
З огляду на зазначене, в разі надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням середній
заробіток зберігається за всі календарні дні такої
відпустки та виплачується не пізніше ніж за три
дні до її початку (ст. 21 Закону про відпустки).
Якщо за період відпустки працівник не склав
іспитів, заліків або не виконав інших передбачених навчальним планом робіт, із заробітку
працівника раніше виплачені грошові суми не
відраховуються.

Додаток 1
Зразок заяви працівника-сумісника про надання відпустки на час навчання
Директору ТОВ «Ясеньбрус»
Крученку Я. С.
помічника заточувальника
деревообробного інструменту
виробничого цеху № 4
Зозулі А. М.
Заява
Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати тривалістю
10 календарних днів з 29 листопада до закінчення додаткової оплачуваної
відпустки у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи на час складання
іспитів у Державному професійно-технічному навчальному закладі Черкаського
навчального центру.
Додаток: довідка з основного місця роботи (ТОВ «Дереворесурс») від 20.11.2017 р.
№ 8/0/32.
23.11.2017			
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Зозуля			

А. М. Зозуля
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Додаток 2
Зразок наказу про надання відпустки працівнику-суміснику на час навчання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯСЕНЬБРУС»
НАКАЗ
24.11.2017		

м. Умань			

№ 69-В

Про надання відпустки
без збереження заробітної плати
Відповідно до статті 84 КЗпП та пункту 14 статті 25 Закону про відпустки
НАДАТИ:
ЗОЗУЛІ Андрію Михайловичу, помічнику заточувальника деревообробного
інструменту виробничого цеху № 4, відпустку без збереження заробітної плати
з 29 листопада по 8 грудня 2017 р. до закінчення додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи на час складання
іспитів у Державному професійно-технічному навчальному закладі Черкаського
навчального центру.
Підстави: 1. Заява Зозулі А. М. від 23.11.2017 р.
2. Довідка з основного місця роботи (ТОВ «Дереворесурс») від
20.11.2017 р. № 8/0/32.
Директор			

Крученко		

Я. С. Крученко

З наказом ознайомлений
Зозуля А. М. Зозуля
27.11.2017
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Юрій Васильєв,

начальник відділу кадрів Фізикотехнічного інституту низьких
температур ім. Б. І. Вєркіна
Національної академії наук України

Актуальні питання

військового обліку
Чи правомірно відмовити особі у прийнятті її
на роботу, якщо в неї відсутні військово-облікові документи або якщо вони неналежно
оформлені, і особа відмовляється звертатися
до військкомату. Чи є така відмова порушенням права людини на працю? На яку норму
закону слід посилатися, якщо відмова правомірна?
Відповідь на це запитання, безумовно, цікавить багатьох керівників підприємств та
працівників відділу персоналу. Це пов’язано з
тим, що на практиці часто виникають ситуації,
коли роботодавець зацікавлений у прийнятті на роботу працівника, наприклад, певної
спеціальності, а той не бажає звертатися до
військового комісаріату для оформлення документів з військового обліку.
Деякі фахівці з трудового права, намагаючись знайти вихід з такої ситуації, дійшли вис
новку, що відмова працівнику в прийнятті на
роботу у зв’язку з тим, що він не перебуває на
військовому обліку, є порушенням права людини на працю, що тягне за собою накладення
значних штрафів. Йдеться про те, що в цьому
разі матиме місце необґрунтована відмова у
прийнятті на роботу. Тож вони доходять вис
новку, що краще прийняти працівника, який не
перебуває на військовому обліку, на роботу й
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заплатити незначний штраф у розмірі від 17
до 51 грн (ст. 2113 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.
№ 8073-X; далі — КУпАП), ніж сплачувати
великі штрафи за порушення права людини
на працю. Чи так це насправді?
Автор не поділяє такої точки зору. Справді,
частиною першою статті 22 КЗпП заборонено
необґрунтовано відмовляти в прийнятті на
роботу. Але у випадку, наведеному в запитанні,
необхідно з’ясувати, чи буде відмова необґрунтованою, чи буде порушено право людини на
працю, чи встановлено таке обмеження законодавством. Оскільки необхідно підібрати
алгоритм дій працівників відділу персоналу,
то розпочинати юридичний диспут з цього
питання недоцільно. Слід діяти за принципом:
«Мудра людина, на відміну від розумної, у складні ситуації не потрапляє». У ситуації, наведеній
у запитанні, не повинно йтися про відмову в
прийнятті на роботу у зв’язку з тим, що особа
не перебуває на військовому обліку. Необхідно
звернути увагу на те, що правова норма не
встановлює вимоги до роботодавця чи його
обов’язку відмовляти працівникові в прийнятті
на роботу в таких випадках. Пунктом 37 Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 7 грудня 2016 р.
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№ 921 (далі — Порядок № 921) передбачено,
що прийняття на роботу (навчання) призовників
і військовозобов’язаних здійснюється тільки
після взяття їх на військовий облік у районних
(міських) військових комісаріатах, а також у
разі перебування на військовому обліку в СБУ
та Службі зовнішньої розвідки. Відповідно кандидат на посаду спочатку має бути взятий на
військовий облік, а потім прийнятий на роботу.
За такої постановки питання точно не матиме
місце порушення права людини на працю, тобто
не матиме місце будь-яке пряме або непряме
обмеження прав чи встановлення прямих або
непрямих переваг під час укладення трудового
договору.
Таким чином, працівникові потрібно сказати, що йому не відмовляють у прийнятті на
роботу у зв’язку з тим, що він не перебуває на
військовому обліку, а що його буде прийнято
на роботу після того, як він стане на військовий
облік у військовому комісаріаті, як це передбачено законодавством. До речі, покарання
за порушення роботодавцем права людини на
працю законодавством України не встановлено.
Але головне в цьому питанні — це пошук
роботодавцем шляхів прийняття на роботу
потрібного працівника, який не перебуває на
військовому обліку та відмовляється звертатися до військкомату. Поради щодо того, як
обійти закон у такому випадку, не існує. Однак
зауважимо, що якщо підприємству потрібен
працівник, його необхідно приймати на роботу.
При цьому керівник підприємства має знати, що
приймаючи таку особу, він скоює адміністративне порушення, передбачене статтею 2113
КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу
в розмірі від 17 до 51 грн.
Додамо також, що після прийняття на роботу працівника, який не перебуває на військовому обліку, може скластися ситуація, за якої
керівник підприємства підпадатиме під накладення на нього штрафу в значно більшому розмірі. Такі висновки ґрунтуються на наступному.
Статтею 2101 КУпАП передбачено адміністра-
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Кандидат на посаду спочатку має
бути взятий на військовий облік,
а потім прийнятий на роботу

тивну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку
та мобілізацію. У статті 21 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21
жовтня 1993 р. № 3543-ХII визначено, що підприємства, установи та організації зобов’язані
планувати й здійснювати заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема вести
облік військовозобов’язаних і призовників
з числа працюючих, механізм якого, у свою
чергу, визначено Порядком № 921. Пунктом 37
цього Порядку встановлено обов’язок роботодавця постійно сповіщати військовий комісаріат про громадян, які порушують правила
військового обліку.
Тобто після прийняття на роботу працівника, який порушує правила військового обліку,
роботодавець зобов’язаний сповістити про це у
військкомат. У разі несповіщення про порушення
військовозобов’язаним правил військового обліку
він нестиме адміністративну відповідальність.
Оскільки в цьому випадку, на відміну від попереднього, спеціальної норми, яка б передбачала
відповідальність саме за таке правопорушення, не
існує, то роботодавець може бути притягнений до
адміністративної відповідальності за порушення
законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що передбачено статтею
2101 КУпАП та тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 1700 грн.
Отже, підіб’ємо підсумки:
 у разі відмови працівнику в прийнятті
на роботу у зв’язку з тим, що він не перебуває
на військовому обліку, не матиме місце порушення права особи на працю, хоча радимо
уникати такої постановки питання;
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 роботодавець підпадатиме під адміністративну відповідальність за прийняття на
роботу працівника, який не перебуває на військовому обліку, і за несповіщення військового
комісаріату про порушення особою правил
військового обліку.
Також нагадаємо, що відповідно до статті 36
КУпАП при вчиненні однією особою двох або
більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне
правопорушення окремо.
Підприємство зареєстровано у Львові, діяльність здійснює в Луцьку, працівники також
проживають у Луцьку. З яким військкоматом
потрібно співпрацювати: за місцем реєстрації
працівників чи підприємства?
Відповідно до положень частини третьої
статті 33 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня
1992 р. № 2232-XII військовий облік усіх призовників і військовозобов’язаних ведеться за
місцем їх проживання. Така ж вимога закріп
лена і в Порядку № 921. Це загальне правило.
Однак існують винятки, передбачені пунктами 48 та 49 Порядку № 921:
 призовники та військовозобов’язані,
які працюють на морських і річкових суднах,
беруться на військовий облік за місцезнаходженням портів приписки таких суден;
 призовники та військовозобов’язані із
числа плаваючого складу морського і річкового
флоту, які мешкають на судні без реєстрації
їх місця проживання, беруться на військовий
облік у портах приписки суден чи населених
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пунктах за місцем дислокації кадрових підрозділів, що обслуговують судна;
 призовники та військовозобов’язані,
які працюють у польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, пошукових,
знімальних, гідрогеологічних, геофізичних,
лісобудівних, землебудівних експедиціях і
загонах, на лінійних будівельно-монтажних і
спеціалізованих поїздах, шляхових машинних
станціях, у пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних
і плаваючих загонах та ділянках, будівельномонтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та підводнотехнічних робіт, а також в інших прирівняних
до таких організаціях, робота в яких пов’язана із
постійним переміщенням, які не мають постійного місця проживання в пунктах проведення
робіт, беруться на військовий облік кадровими
підрозділами за місцезнаходженням таких
організацій.
Якщо підприємство не належить до наведених вище, необхідно керуватися загальним
правилом, тобто працівники мають перебувати
на військовому обліку за місцем їх проживання.
Тож у ситуації, описаній у запитанні, підприємство має співпрацювати з військовим комісаріатом за місцем проживання працівників.
На жаль, у зв’язку з цим можуть виникнути
певні труднощі. Наприклад, підприємству доведеться направляти у відрядження до міста
Луцька працівника, відповідального за військовий облік, для проведення звірки або домовлятися з військкоматом про проведення звірки
шляхом листування електронною поштою, що
Порядком № 921 не передбачено. 
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Олександр Носіков,

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

Працівники
транспортної галузі:
завдання та обов’язки

О

сновні нормативні вимоги до працівників транспортної галузі відображені
у кваліфікаційних характеристиках, що
містяться в галузевих випусках Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Зокрема, у:
 Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності»,
затвердженому наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336;
 Випуску 5 «Добувна промисловість», затвердженому наказом Міністерства палива та
енергетики України від 14 січня 2000 р. № 62;
 Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення», затвердженому наказом
Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 13 жовтня
1999 р. № 249;
 Випуску 67 «Водний транспорт», затвердженому наказом Міністерства транспорту
України від 10 грудня 2001 р. № 863;
 Випуску 68 «Авіаційний транспорт», затвердженому наказом Міністерства транспорту
України від 17 липня 2002 р. № 488;
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 Випуску 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», затвердженому наказом Мініс
терства інфраструктури України від 20 травня
2016 р. № 181;
 Випуску 69 «Автомобільний транспорт», затвердженому наказом Міністерства транспорту
та зв’язку України від 14 лютого 2006 р. № 136;
 Випуску 70 «Зв’язок», затвердженому
наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 4 жовтня 2000 р. № 144;
 Випуску 87 «Житлове та комунальне господарство», затвердженому наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 14 червня 1999 р. № 144.
У той же час упродовж останніх років з’яви
лися нові назви посад (професій) працівників
транспортної галузі, і їх завдання та обов’язки
певною мірою дублюють завдання та обов’язки
фахівців вже існуючих професій. Тож під час вибору тієї чи іншої кадровики мають враховувати
умови конкретного виробництва. У таблиці
наведено деякі ключові посади (професії) працівників транспортної сфери, які передбачаються Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі —
КП) та які можна згрупувати за змістом виконуваних завдань та обов’язків.
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Завдання та обов’язки деяких працівників транспортної галузі
№
Назва посади (професії) та
з/п
код КП
1 Директор з транспорту
(1226.1).
Головний інженер (на
транспорті) (1226.1).
Начальник відділу
транспорту(1226.2)*
Начальник відділу (на
транспорті) (1226.2)**
Начальник служби
(транспорт) (1226.2).
Начальник зміни (транспорт)
(1226.2).
Директор (керівник) малого
підприємства (транспортного)
(1316)
2 Майстер з ремонту
транспорту (1222.2).
Майстер з ремонту
устаткування (транспорт)
(1226.2).
Майстер майстерні
спеціальної техніки та
устаткування (1226.2).
Майстер служби (транспорт)
(1226.2)
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Завдання та обов’язки
<...>
 керування виконанням завдань із вантаження та перевезення вантажів,
їх поставкою споживачам; розробленням та впровадженням заходів щодо
удосконалення організації виробництва; розробленням планів розвитку
транспорту;
 забезпечення зниження собівартості перевезень; ефективного використання
та ремонту транспорту;
 контроль за виконанням графіків перевезення вантажів;
 визначення обсягів вантажоперевезень, потреби в транспортних засобах
за кількістю та номенклатурою;
 виконання розрахунків матеріально-технічних ресурсів (запасних частин,
пально-мастильних та інших матеріалів);
 ведення оперативного обліку роботи транспортних засобів <...>

<...>
 керівництво підлеглим персоналом на закріпленій ділянці робіт:
визначення, видавання виробничих завдань підлеглим особам і контроль
за їх виконанням у встановлений термін;
 забезпечення своєчасного та якісного виконання робіт з експлуатації та
ремонту машин і механізмів;
 участь у розробці графіків (планів) технічного обслуговування й ремонту
машин і механізмів;
 організація періодичних оглядів устаткування, підготовки його до роботи,
технічного обслуговування й ремонту;
 аналіз даних, вимірювання параметрів роботи, виконання необхідних
розрахунків й надання висновків про придатність до експлуатації окремих деталей
і вузлів машин та механізмів, виявлення причини їх несправності;
 розробка графіків капітального ремонту машин і механізмів, здійснення
їх приймання з капітального ремонту й забезпечення їх своєчасного введення
в експлуатацію;
 контроль за технічно правильною експлуатацією машин і механізмів,
перевіркою їх на технологічну точність, дотриманням інструкцій з експлуатації
машин і механізмів;
 контроль за якістю й своєчасним виконанням ремонтних робіт відповідно
до затвердженої технічної документації;
 аналіз причини неякісного виконання робіт, порушення правил експлуатації
машин і механізмів, вживання заходів щодо їх запобігання й усунення;
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 впровадження прогресивних методів ведення робіт, удосконалення
організації й технології провадження робіт;
 участь у прийманні, комплектації й уведенні в експлуатацію нової техніки;
 складання річних заявок на пристрої, інструменти, запасні частини,
матеріали, необхідні для ведення ремонтних робіт;
 ведення експлуатаційно-технічної документації та внесення до неї змін <...>
Головний диспетчер
<...>
 організація оперативно-виробничого планування та диспетчерування
(транспорт) (1226.1).
роботи підприємства;
Менеджер (управитель) з
транспортно-експедиторської  забезпечення ритмічної роботи підприємства, рівномірного випуску
продукції та виконання завдань з перевезень згідно з виробничими прог
діяльності (1443).
рамами, договірними зобов’язаннями, календарними графіками та змінноМенеджер (управитель) на
добовими завданнями;
автомобільному транспорті
 вживання заходів щодо максимального використання виробничих
(1443)
потужностей підприємства, рухомого складу, транспортних засобів
та вантажно-розвантажувальних механізмів, сприяння раціональному
завантаженню устаткування, підвищенню коефіцієнта змінності, створенню
умов для ефективної роботи виробничих підрозділів;
 здійснення регулярного оперативного контролю за процесом виробництва,
перевезеннями, вантажно-розвантажувальними роботами та іншими видами
діяльності підприємства, вживання заходів щодо запобігання та усунення
порушень виробничого процесу, виконання завдань з перевезення, залучення
до усунення цих порушень працівників транспортної служби підприємства,
вживання заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв рухомого
складу, транспортних засобів;
 координація роботи підрозділів підприємства з питань транспортного
забезпечення, рухомого складу, транспортних засобів і складів, проведення
диспетчерських нарад;
 контроль за забезпеченістю цехів і дільниць необхідною сировиною,
конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також
транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами;
 керівництво проведенням нормативно-планових розрахунків для
визначення розмірів партій запуску, змінно-добових перевезень, термінів
подавання і норм запасів у виробництві;
 здійснення систематичного контролю за наявністю запасів на рівні
встановлених нормативів на складі, у цехах та на дільницях, безперебійним
просуванням виробів у виробничому потоці, виконанням графіків здавання
готової продукції або закінчених робіт (послуг), завдань з перевезень та
вантажно-розвантажувальних робіт;
 забезпечення своєчасного отримання та передавання необхідної
оперативно-планової та диспетчерської документації для здійснення
оперативного контролю за процесом виробництва;
 методичне керівництво диспетчерськими службами виробничих
підрозділів підприємства <...>

№ 11 (130) листопад 2017

97

Підбираємо галузеві посади (професії)

№
Назва посади (професії) та
з/п
код КП
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5
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Механік з ремонту
транспорту (3115)

Завдання та обов’язки
<...>
 впровадження сучасних методів праці, механізації та автоматизації
виробничих процесів;
 організація підготовки та підвищення кваліфікації водіїв, слюсарівремонтників, лінійних та інженерно-технічних працівників транспортного
господарства;
 організація повсякденного контролю за технічним станом рухомого
складу, дотриманням стандартів, технології ремонтів та технічного
обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів, правил технічної
експлуатації, інструкцій, контроль за оснащенням транспортного господарства, ремонтних майстерень випробувальними стендами, технологічним оснащенням, вимірювальною та контрольною арматурою
й приладами;
 участь в аналізі роботи рухомого складу та розробленні на основі
аналізу планів організаційно-технічних заходів щодо поліпшення якісних
показників рухомого складу: підвищення коефіцієнта випуску, зменшення
кількості випадків його повернення з лінії через технічні несправності та
з інших причин, скорочення цілодобових простоїв;
 участь в удосконаленні технологічних процесів і методів технічного
обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів, у розробленні
заходів щодо зменшення виробничих витрат <...>
<...>
 організація роботи з технічного обслуговування й ремонту автотранспортних засобів з метою забезпечення їх готовності до перевезень;
 складання планів і графіків технічного обслуговування й ремонту
автотранспорту;
 забезпечення технічно справного стану автотранспорту, проведення
технічного обслуговування й поточного ремонту автомобілів і причіпних
засобів;
 складання заявок на придбання запасних частин, ремонтних матеріалів,
інструмента для технічного обслуговування й ремонту автотранспорту;
 організація та впровадження передової науково обґрунтованої
організації й технології ремонтних робіт, зниження витрат праці та
матеріальних ресурсів;
 випуск у рейс технічно справних автомобілів, завчасне подання
відомості про них;
 ощадливе використання запасних частин, ремонтних матеріалів,
інструмента, проведення заходів щодо зниження собівартості транспортних
робіт;
 контроль за дотриманням затвердженого розпорядку дня, виробничої
й трудової дисципліни в підрозділі;
 проведення інструктажу й забезпечення дотримання працівниками
підрозділу правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки під час
експлуатації автотранспортних засобів <...>
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7
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<...>
 приймання вантажів зі складів відповідно до супровідних документів,
перевірка цілісності упаковки (тари);
 супровід вантажів до місця їх призначення, забезпечення необхідного
режиму зберігання і збереження під час транспортування;
 здавання доставлених вантажів, оформлення приймально-здавальної
документації <...>
Офісний службовець
<...>
(перевезення вантажів) (4133)  ведення обліку роботи транспорту та координація його руху;
 складання графіків перевезень, роботи водіїв автомобільних засобів,
забезпечення підготовки необхідних документів, у т. ч. вантажних декларацій;
 контроль за термінами доставки вантажів на склади, надання інформації
керівництву <...>
Водій мототранспортних
<...>
Категорія «A» (керування мотоциклами, моторолерами та іншими
засобів (8321).
мототранспортними засобами):
Водій автотранспортних
 забезпечення належного технічного стану мототранспортного засобу;
засобів (8322).
 перевірка технічного стану мототранспортного засобу перед виїздом на
Водій автотранспортних
лінію та після повернення з рейсу;
засобів (водій таксі) (8322)
 забезпечення справності обладнання відповідно до вимог стандартів, що
стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища;
 виконання робіт зі щоденного технічного обслуговування транспортного
засобу;
 усування технічних несправностей, які виникають під час роботи на лінії
та не потребують розбирання головних механізмів;
 виконання регулювальних робіт;
 заправлення мототранспортних засобів пальним та забезпечення іншими
експлуатаційними матеріалами;
 оформлення дорожньої документації.
Категорія «B» (керування автомобілями, дозволена максимальна маса яких
не перевищує 3500 кг (7700 фунтів) і кількість місць для сидіння яких, крім
сидіння водія, не перевищує восьми):
 буксировка автопричіпу дозволеною максимальною масою до 750 кг;
 подавання автотранспортного засобу під навантаження та розвантаження
або до місця посадки й висадки пасажирів;
 контроль за правильністю завантаження, розміщення та кріплення
вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності,
а також порядок розміщення пасажирів у легкових автомобілях.
Категорія «C» (керування автомобілями, які призначені для перевезення
вантажів і дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг (7700
фунтів):
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 керування спеціальним обладнанням, встановленим на цих автотранспортних засобах;
 контроль за правильністю завантаження, розміщення та кріплення
вантажів (у т. ч. небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові.
Категорія «D» (керування автомобілями, які призначені для перевезення
пасажирів і мають більше 8 місць для сидіння, крім сидіння водія):
 подавання автотранспортних засобів, призначених для перевезення
пасажирів, на зупинки;
 контроль за діями пасажирів;
 оголошення назв зупинок та порядку оплати пасажирами проїзду за
допомогою радіоустановки. У разі відсутності кондуктора — продаж квитків
пасажирам.
Категорія «E» (керування составами автотранспортних засобів з тягачем,
що належить до категорії «B», «C» або «D», якими водій має право керувати,
але які самі не входять в одну з цих категорій або в ці категорії):
 буксировка автопричіпів дозволеною максимальною масою більше 750 кг;
 подавання автопоїзда для навантаження та розвантаження;
 контроль за правильністю завантаження, розміщення та кріплення
вантажів (у т. ч. небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузовах
автотранспортних засобів;
 усунення технічних несправностей, які виникають під час роботи
автотранспортних засобів на лінії та не потребують розбирання головних
механізмів;
 керування автопоїздами, які обладнані спеціальними звуковими й
світловими сигналами, що дають право на перевагу під час пересування
на дорогах <...>
* Може працювати на будь-якому підприємстві.
** Може працювати виключно на підприємствах транспортної галузі.

Зазначимо, що КП передбачено посади
(професії) працівників транспортної сфери й
з огляду на галузеву належність: наприклад,
головний фахівець (залізничний транспорт)
(код КП 1226.1), начальник відділу (авіаційний
транспорт) (код КП 1226.2), менеджер (управитель) на водному транспорті (код КП 1443),
диспетчер автомобільного транспорту (код КП
3119), низка професій сфери автосервісу тощо.
Крім того, професії транспортної галузі можуть
поєднуватися з деякими специфічними профе-
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сійними напрямами діяльності (інкасатор-водій
автотранспортних засобів (код КП 4212), водійінструктор (код КП 5149), водій-випробувач
(код КП 7231). Але в будь-якій сфері, де використовується транспорт, ключовою професією
залишається професія водія.
Насамкінець зауважимо, що до кінця 2017 р.
очікується видання Зміни № 6 до КП, якою, серед іншого, буде передбачено низку професій
новітнього напряму транспортної діяльності —
обслуговування мехатронного обладнання. 

Кадровик України

ПЕРСОНАЛ
102 Інтерв’ю
108 Основи управління

ІНТЕРВ’Ю

Коучинговий підхід

в управлінні персоналом
З Наталією Романенко, організаційним коучем,
президентом ECF Ukraine, ми розмовляємо про
особливості застосування технології коучингу в
управлінні персоналом, про його мету, переваги
та труднощі у процесі запровадження, а також
про те, як отримати від такого стилю управління
максимальний результат

«Кадровик України»: Наталіє, розкажіть, що таке коучинговий підхід в управлінні персоналом.
Наталія Романенко: Насамперед це усвідом-

лений підхід до управління людьми. Коли ми
не беремо якісь шаблонні моделі й не намагаємось всіх під них підлаштувати, всіма однаково керувати. Коучинговий підхід передбачає
індивідуальне управління, яке враховує певні
особливості кожної окремої людини. Якщо
подивитись на світові тенденції, то останні 8-10
років провідні світові лідери фокусуються на
розвитку компетенції управління, побудованого на участі, на індивідуальних особливостях.
Тому коучинг якнайкраще підходить для такого формату управління, і він є найбільш резуль-
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тативним. Адже коли ми всіх людей сприймаємо як одну масу, до всіх застосовуємо один
підхід та інструменти, ми не зможемо отримати хороший результат, адже всі люди різні.
Кожний менеджер може налаштувати такий
індивідуальний підхід у рамках усвідомленого
управління у своїй команді. Що таке усвідомлене управління? Це коли я розумію, хто мої підлеглі, що для кожного з них важливо, цінно, що
їм потрібно. Я розумію, як їм допомогти цього
досягнути, реалізувати, за допомогою яких
інструментів. При цьому з керівника ніхто не
знімає функцій керівництва, він не стає коучем.
Він стає керівником, який вміє застосовувати
інструменти коучингу у своїй роботі.
Будь-який коучинг має своєю кінцевою
метою розвиток компетенцій. Тому він так
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добре підходить керівникам, адже через комунікації
в стилі коучингу, через керівництво в стилі коучингу
ми розвиваємо компетенції працівників, а вони,
своєю чергою, якісніше й ефективніше виконують
поставлені завдання.
Управління в стилі коучинг — це не директивний
підхід, а застосування й реалізація потенціалу кожної
людини. Те, до чого ми прагнемо — щоб працівник
був ефективним, і ефективним не за рахунок того,
що він робитиме лише те, що йому кажуть, а за
рахунок того, що він максимально застосовуватиме
свої компетенції.

«Кадровик»: У чому перевага такого стилю

управління для компанії?

Наталія: Переваг багато, але я назву кілька. По-перше,
це дає змогу керівникам отримувати результат від
представників поколінь Y і Z. Це та проблема, над
якою зараз багато хто б’ється, придумує якісь чарівні пігулки. Насправді все можна робити набагато
простіше. У форматі коучингу ми можемо представників цих поколінь виростити, і не стільки професійно, скільки особистісно. Це дасть можливість
якісно ними керувати. Не шукати постійно кошти,
не вкладати в те, щоб їх мотивувати та утримувати,
а за допомогою технологій коучингу вирішити цю
проблему.
По-друге, коучинг в управлінні допомагає побудувати чітку й зрозумілу систему, яка для будь-якого
керівника буде простою, зрозумілою й працюючою.
Можна відразу побачити її результати та підкорегувати. Якщо брати традиційний менеджмент, він
складніший, має багато алгоритмів, і, швидше за все,
керівник скаже: робитиму, як відчуваю, і почне діяти
навмання, щоб не вдаватись у подробиці. Коучинг дає
простоту. Систему, але водночас і простоту, ясність,
швидкість результатів.
Третя перевага коучингу, у принципі, полягає в
тому, що ми не ситуативно вирішуємо проблеми, які
виникають, а на системному рівні розвиваємо свій
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персонал. Ми не витрачаємо мільйонних бюджетів на
тренінги, а взаємодіємо з працівниками щодня, розвиваючи їх. Це дає змогу досягти набагато більшого
прогресу, ніж коли ми будуємо структуру навчання,
направляємо працівників на тренінги тощо. За допомогою коучингу ми розвиваємо працівників через
щоденну взаємодію.

«Кадровик»: Чи можливе глобальне запровадження коучингового підходу в межах компанії?
Наталія: Так, і саме такий шлях буде правильним.

Слід починати з керівництва компанії й запроваджувати коучинговий підхід «зверху вниз». У принципі
це стосується будь-якої технології, пов’язаної з управлінням персоналом. Коучинг — це настільки екологічна технологія, що вона точно не нашкодить. Якщо
її правильно запровадити, одразу будуть помітні
позитивні зміни. Адже коучинг — це комунікація.
А порушена комунікація створює конфлікт, непорозуміння і як наслідок — низький результат. Ми
намагаємось це вирішити через тренінги, навчити
людей спілкуватися, але проблема не в цьому.
Проблема в тому, що люди може й навчаються розмовляти, але вони не вміють слухати, особливо
керівники. Вони не чують своїх підлеглих. Або не
думають, що це потрібно. За допомогою технології
коучингу вони починають їх чути. Тому так, на рівні
організації буде правильним запроваджувати цю
технологію поетапно, зверху вниз.

«Кадровик»: Як донести до керівників переваги коучингового підходу?
Наталія: Як правило, керівники одразу захоплю-

ються цією технологією. Тому що вони бачать і
одразу розуміють, що це їм допоможе. Будь-яку
технологію найкраще показувати через практику.
Показати «демо-версію» і запропонувати спробувати.
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Є кілька шляхів, як це зробити. Можна запросити зовнішнього коуча, який продемонструє
технологію й покаже результати.
Другий спосіб: HR-менеджер може сам пройти навчання, стати коучем. Узагалі я вважаю, що
компетенція коучинга для HR-фахівця — це на сьогодні вже необхідність. З їх нескінченною роботою з
людьми, постійним спілкуванням вони повинні вміти
правильно будувати комунікації. Коли HR володіє
компетенціями коучингу, він вміє будувати конструктивне спілкування, яке не призводить до вигорання.
HR, який пройшов навчання коучинговій технології,
може її продемонструвати всередині компанії.

«Кадровик»: Що відбувається після того, як
керівництво вирішило запровадити коучинговий підхід в управлінні персоналом?
Наталія: Наступний етап — формування цілей. Ми
маємо зрозуміти, для чого в принципі нам потрібен
коучинг, чого ми прагнемо за допомогою нього
досягти. Цілі можуть бути різні: вихід на нові ринки,
лояльніші працівники, прозорі комунікації, конструктивна співпраця з поколінням Y тощо. Завжди відштовхуємося від цілей. Запроваджувати коучинг
заради коучингу — немає сенсу. Тільки розуміючи,
чого ми прагнемо, ми знатимемо, які саме інструменти для цього застосовувати.
Після цього ми обираємо ресурси, за допомогою яких буде запроваджуватися коучинг: або
запросити зовнішнього коуча, який розробить
стратегію втілення програми, або, що простіше,
доступніше й ефективніше — навчити когось із
топ-менеджерів.

«Кадровик»: Чи всім компаніям підходить
такий стиль управління?
Наталія: Так, у принципі, застережень немає, але

управління в стилі коучингу може вступати в дисо
нанс із цінностями й поглядами керівників. Тобто
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існують екологічні, структурні, системні інструменти, які підійдуть будь-якому бізнесу, компанії, керівнику. Але інша справа — чи хоче керівник щось
змінювати у своєму житті, у своїй практиці, чи
влаштовує його управління в директивному стилі.
На особистому рівні стиль коучингу може не підходити керівнику компанії. А якщо він не підходить
власнику, то не може йтися про його повноцінне
запровадження. Адже цей інструмент не дасть йому
змоги реалізувати свої особисті цілі. Щоб ми не
говорили, але власники, акціонери компанії — це ті,
хто формує культуру в організації. Саме від них
залежить корпоративна культура, культура спілкування й культура управління. Коучинг може вступати в дисонанс з їхньою культурою управління. Але
це швидше свідчить про те, що керівники відстали
від життя, вони затримують свій бізнес, не дають
йому розвиватися, застосовуючи старі, непрацюючі й уже неефективні стратегії.
Найкраще коучингові технології підходять
поколінням Y і Z. З поколінням Х буде складніше:
спочатку потрібне особистісне пропрацювання,
щоб людина зрозуміла, що те, як було колись —
«помріть на роботі» — сьогодні вже не працює,
і через це найкращі працівники залишають компанію. Керівнику потрібно змінювати застарілі
концепції. Покоління Х — це в основному «працеголіки», заточені на високі досягнення. Тому вони
опиратимуться змінам. З ними потрібно працювати
на особистому рівні, щоб вони прийняли цей стиль і
зрозуміли його переваги. Звісно, як і будь-які зміни,
не всі їх приймуть. Тому що люди в принципі, і не
тільки керівники, а й усі інші, частіше повертаються
до старих і звичних стратегій: «Мені погано, але
стабільно погано».

«Кадровик»: Чи має коучинговий стиль
управління якісь недоліки?
Наталія: Так, є одна річ, яку, можливо, й не зовсім

коректно називати недоліком, швидше — побічним
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ефектом. Коучинг завжди призводить до особистісного зростання. Люди стають більш усвідомленими,
вони краще розуміють, чого хочуть від життя. І часто
відбувається так, що людина ніби прокидається й
розуміє, що їй не по дорозі з цією компанією, що
насправді вона хоче іншого. Якщо ми заздалегідь
цей ризик не передбачили й не продумали, що ми
людині запропонуємо далі, після її розвитку, то,
можливо, вона піде з компанії, змінить роботу або
відкриє власну справу й змінить своє життя. Це
побічний ефект, який потрібно розуміти й готуватися до нього заздалегідь. Водночас не слід усіх «коучити», необхідно управляти в стилі коучингу. Керівник
не має перетворюватися на коуча, він продовжує
керувати, але із застосуванням коучингових технологій у мотивації, делегуванні та інших напрямах. Це
важливо розуміти, адже якщо ми почнемо глибоко
занурюватися й займатися системним коучингом з
підлеглими, існує великий ризик їх втратити.
Добре, якщо люди зростають професійно,
розуміють, чого вони хочуть. Насправді їх давно
щось не влаштовувало, але вони цього не усвідомлювали. А для компанії це ризик, про який
потрібно пам’ятати.
Проте існують і технології коучингу, спрямовані
на утримання персоналу. Я маю кілька таких реалізованих кейсів, коли я як зовнішній коуч допомагала компаніям утримати цінних працівників.
Ще одна складність полягає в тому, що людина,
керівник, який займається коучингом, має постійно розвиватися. Тому що головний інструмент у
коучингу — це людина, яка його веде. Якщо вона
не готова розвиватися постійно, то в неї швидше
за все не вийде бути коучем.

«Кадровик»: Чи можете розповісти про коучингові інструменти для мотивації працівників?
Наталія: Часто ми вважаємо, що мотивація — це

обов’язково про гроші. Це не так. Дуже ефектив-
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ним інструментом є мотивуюча бесіда. Керівники
отримують її у вигляді алгоритмів, за якими добре
зрозуміло, як таку бесіду вести, щоб навіть у разі
необхідності покритикувати працівника зробити
це правильно, щоб після завершення бесіди працівник вийшов мотивованим, а не демотивованим,
як це часто відбувається.
Основні інструменти коучингу — це бесіди,
спостереження, зворотний зв’язок, розвиваючі
завдання. Коучинг може відбуватися у формі підбиття підсумків, аналізу. Наприклад, проговорити
з працівником, чому його навчив його успіх, які
нові якості, компетенції він розвинув.
Тобто основний інструмент коучингу — це
комунікації. Коучинг не відбувається на рівні телепатії. Тому в усі функції керівника зашиваються
певні комунікативні інструменти коучингу для
досягнення певних цілей. При цьому важливо,
щоб працівник не відчував себе так, ніби ним
маніпулюють.

«Кадровик»: Чи до будь-яких працівників
можуть застосовуватися коучингові технології? Як щодо працівників, зайнятих важкою
фізичною працею?
Наталія: Так, застосовувати коучинг можна в будь-

якій сфері. Будь-який керівник може так побудувати свою роботу, щоб у момент комунікації з
працівником застосовувати коучингові технології.
Не потрібно нікого відволікати від виробничого
процесу, зупиняти роботу «на час коучингу». Ні,
йдеться лише про те, щоб усі вже існуючі комунікації з працівниками відбувалися в коучинговому
форматі.
Основна цінність коучингу в тому, що він полегшує життя керівника. Йому не потрібно постійно
перебувати в напрузі, думати, як правильно вчинити в тому чи іншому випадку. Коучинг дає змогу
керівнику розмовляти однією мовою з підлеглими,
які, у свою чергу, починають розуміти, що до них
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небайдужі, що вони не просто гвинтики в системі,
які використали й викинули. Адже саме від цього
відчуття («зламався — викинули») люди можуть
показувати низьку віддачу на роботі. А керівники й
HR-менеджери постійно заклопотані вирішенням
питань, як їх мотивувати, вигадують чудодійні
мотиваційні програми. Усе набагато простіше. За
допомогою коучингового підходу людина починає
відчувати, що вона не невидима для організації,
що вона важлива.
Не потрібно нічого вигадувати, якщо можна
запитати у працівника напряму й дізнатися: що
йому потрібно для того, щоб він краще працював,
які необхідно створити умови, що я можу зробити
для нього як керівник.
Часто керівники залишаються осторонь, вважаючи, що вони краще за працівників знають, що
їм потрібно. Від цього нескінченний круговорот,
плинність, демотивація, низька ефективність,
жорсткий контроль і директивне управління. Хтось
має розірвати це зачароване коло. А розривається
воно через усвідомлені комунікації, коли людина
розуміє, що вона хоче отримати і що вона отримає
насправді.
Можливо, з боку це виглядає складно, але в
Україні вже достатньо реалізованих кейсів, коли
управлінці справді змінювали свій стиль, досягали
високих результатів. Це потрібно спробувати, адже
старі методи вже давно не працюють. Ми можемо
й надалі намагатися забивати цвяхи мікроскопом,
але не можемо не усвідомлювати, що суспільство
та світ змінюються.

«Кадровик»: Можливо, багато керівників
вважають, що коли йдеться про коучинг, це
означає щось далеке від потреб бізнесу,
коли працівників лише хвалять, не звільняють за погану роботу тощо…
Наталія: Так, відбувається певна підміна понять.
Насправді коучинг — це передусім комунікаційна
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технологія, спрямована на виявлення й застосування потенціалу людей. Відповідно, якщо людина погано працює, ми з нею розстаємося, але за
допомогою коучингового підходу це відбувається екологічно.
Якщо людина виявилася неефективною, не
варто звільняти її так, щоб про компанію потім
пішла дурна слава. Але й не потрібно плекати ілюзій,
що за допомогою коучингу можна всіх виправити
та зробити ефективними. Ні, йдеться про вибір
прийнятного формату комунікації для вирішення
будь-якої проблеми. Якщо ти не можеш підвищити
ефективність працівника, не можеш його виростити
до потрібного рівня, ти з ним прощаєшся. Але прощаєшся цивілізовано, не псуючи нерви ні собі, ні
йому й не нашкодивши HR-бренду компанії.

«Кадровик»: Тобто застосовується принцип

win-win?

Наталія: Так, коучинг — це win-win. Ми часто

чуємо про цей принцип, але, на жаль, насправді
його мало хто демонструє, більше думають про
свою власну перемогу. Тоді як виграти можуть
обидві сторони.

«Кадровик»: Отже, бізнес-цілі компанії не
можуть постраждати від застосування коучингового підходу?
Наталія: Звісно, бізнес-ціль — завжди на першо-

му місці. Але йдучи до цієї цілі ми починаємо
по-іншому працювати з персоналом, щоб люди
самі надихалися й хотіли її досягти, щоб вони
бачили свій особистий внесок і розуміли, що
залежить від їхніх дій. Тоді не буде потреби їх
постійно стимулювати ззовні.

«Кадровик»: Від чого залежить успіх запровадження коучингового підходу на рівні компанії?
Кадровик України
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Наталія: Важливо побудувати правильну страте-

гію запровадження коучингового стилю управління, яка обов’язково має ґрунтуватися на стратегії
компанії. Коучинг не буде успішним у вигляді
якихось окремих епізодів, коли ми тут і там починаємо запроваджувати якісь технології, не об’єднані
однією метою. Певний позитивний ефект буде і в
такому випадку, але він досить швидко мине.
Ключовою передумовою є те, наскільки поділятимуть думку щодо цього стилю управління
керівники найвищої ланки. Від того, наскільки
вони демонструватимуть коучинговий підхід, не
просто будуть робити гучні заяви, але показувати
справжні зміни. У багатьох компаніях, які свого
часу почали запроваджувати коучинг як стиль
управління, все залишилось на рівні формалізації.
Це не працює. Заявити, що в нас коучинг — недостатньо. Коучинг — це усвідомленість, розвиток і
застосування потенціалу, а не маніпуляції. Тільки
коли керівники розуміють і демонструють новий
стиль управління, коли є система, пов’язана зі
стратегією, тільки тоді це працюватиме.
Ще одна запорука успіху — коли всередині
компанії є люди, які підтримують цю систему. Я
виступаю за те, щоб навчати людей, які цим займатимуться. У такому випадку запровадження коучингового підходу не зупиниться на початковому етапі.

«Кадровик»: Чи можете надати рекомендації щодо запровадження коучингу?
Наталія: Найважливіше — у жодному разі не можна

нічого нав’язувати. У будь-якій формі — ані в агресивній, ані в маніпулятивній. Будь-яка організація та
її керівник мають до цього дозріти й зрозуміти, що
їм це потрібно. Не нав’язувати, а ростити зрілість
керівників, щоб вони самі поступово прийшли до
коучингу. Я б рекомендувала HR-фахівцям пере-
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ходити від декларацій, від рекомендацій до конкретних дій. Не говорити керівникам: ось, ми дізналися
про чудову технологію, беріть її в роботу. Ні, це не
спрацює. Потрібно самим ставати коучами для
керівників і допомагати їм. Саме коучинг — це те,
що справді допоможе HR-менеджерам стати повноцінним партнером для бізнесу, а не тільки так називатися. Партнер не робить нічого замість керівників,
не примушує нікого, не підбирає постійно персонал.
Партнер допомагає розвивати основний ресурс
компанії — працівників.
HR-фахівці часто припускаються помилки, коли
хочуть одразу побачити результат. Тільки посіяли —
одразу отримати плоди. Але стрімкого зростання не
буває, на все потрібен час, і це потрібно пам’ятати,
формуючи стратегію запровадження коучингу.
HR повинен знати, що будь-яка компетенція
зростає. Недарма оцінка персоналу відбувається
щороку, а не щомісяця. Отже, має минути хоча б
рік системної роботи, щоб побачити результати.
Потрібна постійна робота, постійний внесок. Не
вийде просто дати інформацію, посіяти й чекати,
коли саме все зійде. Функція HR-менеджерів —
супроводжувати ці посіви, допомагати їм прорости. Корегувати, надихати, давати додаткові
інструменти. Не чекати миттєвого ефекту.
Якщо взялися за справу, то йдіть до кінця. Не
варто постійно закидати персонал новими ідеями,
розпилятися між ними. Обрали шлях — пройдіть
його. Ще я б рекомендувала HR-фахівцям починати
із себе. Якщо хочете запроваджувати якусь технологію, спочатку пропрацюйте на своєму прикладі.
Якщо ви не пропрацювали якісь свої мінуси й слабкі
сторони, нічого не вийде. Так часто буває: я про це
знаю, я пройшов навчання, але мені це не потрібно,
це потрібно тобі, ти й роби. Звісно, люди це відштовхуватимуть. Отже, спочатку сам HR, потім керівники
і тільки потім — персонал. Лише в такому порядку. l
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Керівники та підлеглі:

про владу з любов’ю

Юлія Кривенцева,

бізнес-тренер, організаційний консультант, психолог

О

дного разу під час розмови з клієнтом,
представником міжнародної організації,
постало питання, який стиль керівництва
практикується в Україні, зважаючи на історичний досвід і національні особливості. Я відчула
захоплення й подумала: ті, хто добре розуміють,
як влаштована свідомість керівників і підлеглих,
та можуть тверезо враховувати ці особливості у
своїй практиці керівництва — реалістичні люди, які
не ідеалізують і не знецінюють ні себе, ні контекст,
в якому вони працюють. І їх дуже небагато.
Взаємини керівників і підлеглих — це тема,
як любов, — ніхто не знає, що це, але від цього,
чомусь, ніхто не страждає. Через те що ми — керівники та підлеглі — погано розуміємо свою роль
і вплив у ситуації влади й підпорядкування, ми
маємо нереалістичні очікування, хибно оцінюємо
причини й наслідки, втрачаємо багато ресурсів.
Я часто бачу серед учасників моїх навчальних
і консалтингових проектів керівників, які сором-
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ляться влади, вважають, що ставши керівниками, в їх практиці та поведінці нічого не повинно
змінитися, намагаються залишитися в стосунках
«я такий же хороший хлопець, як і був». Коли ми
думаємо про кар’єру, ми думаємо про владу, більш
високу позицію в ієрархії, але отримавши владу,
не використовуємо її ресурсів.
Отже, що ж відбувається між керівниками
та підлеглими, зважаючи на ті самі «історичний
досвід і національні особливості»?
Ми не можемо обговорювати взаємини з
начальником відділу, лінійним менеджером та
іншими особами на керівних посадах, не звернувши увагу на стосунки з владою в Україні. Проекція
буде дуже прозора. Ми живемо в умовах недовіри,
ошуканих очікувань, розчарування, досвіду, за яких
керівну посаду часто отримували, як привілей,
і з такою посадою часто були пов’язані мрії про
можливості в обхід загальних правил. У нашому
досвіді керівник — це той, хто зумів скористатися

Кадровик України
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фортуною, а не той, хто готовий нести відповідаль- не здатний до індивідуального підходу і не розність і служити.
слабляється, пам’ятаючи про готових списати або
Знаєте, де шукати витоки й моделі взаємин, прогуляти. А, крім того, позаочі батьки висміюякі ми будуємо з керівником? У наших стосунках ють і гнівно обговорюють вчителів. Правда ж,
з батьками. Ситуація в дослідженні лінії взаємин знайомо? Іноді настільки, що ми звикаємо ввакерівник — підлеглий також не буде безхмарною. жати це нормою, данністю й не помічати. Якщо
Україна — країна, де стосунки з батьком (та й з ви читаєте це й спираєтесь на інший досвід — ви
обома батьками) такі, що ми рано навчаємося щасливий виняток. Звичайно, ми всі пам’ятаємо
вгадувати, чого хочуть від нас батьки, саботувати хороших вчителів, але вони, швидше, удача і знаїх вимоги, прагнути маніпулювати, тим не менше, хідка, ніж регулярне правило.
часто дуже повільно набуваючи й отримуючи незаУ цьому контексті особливістю «ринку підлележність і ще рідше — повагу в родині, де дитина глих» в Україні буде тотальна недовіра до влади
сприймається як окрема особистість. І цю поширену та взаємин з тими, хто виконує керівну функцію.
тенденцію відображають
Пропоную взяти ще
бізнес-видання та книги з
ширш у перспективу й
керівництва, транслюючи
подивитися на контекст
ставлення до підлеглих, як Ми не можемо обговорювати взає- керівництва з точки зору
мини з начальником відділу, лінійдо об’єктів, нерозумних
стосунків людей з... Богом.
дітей, яким потрібен то ним менеджером та іншими особа- Взаємини, які люди будубатіг, то пряник, як до тих,
ють з Богом, багато чого
ми на керівних посадах, не
кого потрібно «коучити», звернувши увагу на стосунки з вла- розкажуть про їхні стосун«менторити» і «штовхати».
ки з керівником. На теридою в Україні. Проекція буде дуже
Я мало бачила книг, які б
торії, де живуть читачі цієї
прозора
містили подібні поради для
статті, ми (знову ж таки у
підлеглих.
широкому загалі) ставиАбо зворотний бік медамося до Бога, по-перше,
лі: діти, які не знають відмови, вважаючи, що потріб- як до людиноподібного, але й дуже консервано робити те, що хочеш, а не те, що повинен. Нам тивного, невблаганного агента, у стосунках з
усім знайомі історії про покоління співробітників, яким нам потрібен посередник, а посередник
які спираються на принцип «робота для мене, а не цей вимогливий і формальний. Це не німецьке
«Справами своїми славте Господа», молитва, яка
я для роботи».
Згадайте ваші стосунки у школі з учителями. складається зважаючи на індивідуальні потреби та
Якими у своїй масі вони були? Часто (хоча завжди думки, а канонічні правила й вимоги. І, головне,
є винятки) досить пригнічуючими, з великою повна безпорадність і відсутність «зворотного
кількістю вимог, постійним оцінюванням, як пра- зв’язку» та вибору на основі самовизначення.
вило, на підставі мінімально креативних критеріїв. І знову сумна історія з поняттям «повинен», яке
Часто вчитель у нашій шкільній дійсності — це стає невблаганним і тисне за замовчуванням.
хтось, хто не соромиться образливих і знеціню- Часто ми не спираємося на ставлення до Бога, як
вальних коментарів на адресу учнів, дуже фор- на підтримку, а відштовхуємося від цієї інстанції,
мально визначає тимчасові та змістовні рамки, керуючись жорсткою догмою... І ось увесь цей
завжди підозрілий, шукає найменших помилок, спектр відтінків яскраво й інтенсивно впливає на
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наші взаємини з керівником, запускає стратегії
маніпуляції, саботажу й недовіри...
Що ж з цього випливає? Давайте досліджувати.
Домовимося, що все в цій статті нанесено великими
мазками. У взаєминах конкретної пари «керівник —
підлеглий» будуть свої особливості й буде своя
історія. Наше завдання — зрозуміти себе, щоб краще
розуміти іншого.

Самооцінка

відально підпорядковуватися. Ця необхідність нас
принижує. Підлеглі застряють у підлітковому бунті,
вимогах матеріальної мотивації, своєму відчутті
експлуатації й тиску.
І керівники підігрівають цей дефіцит, не використовуючи грамотно й поступово делегування,
принцип якого — у підвищенні незалежності, але
так, щоб разом з цим створювати впевненість у
своїх силах. Вони, таким чином, стають батьками,
які очікують від дітей занадто великої самостійності
занадто рано, при цьому
знецінюючи результат: «Ну
невже це так складно?!
Керівники так і зависають між
Чому це так важко зрозупозицією начальника й підлеглого,
міти!?».
Тепер, коли контекст
вважаючи, що позиція влади принам
зрозумілий, пропоную
значена їм автоматично, за посарозглянути
сценарії кондою, не реалізують її як своєрідне
фліктів, претензій і трудновольове і психологічне зусилля
щів, які в результаті виникають.

І керівники, і підлеглі часто
не мають достатньо високої самооцінки, яку можуть
взяти за основу. Наш досвід
участі у здорових стосунках
підпорядкування й домінування дуже обмежений. Ми
не відчуваємо себе безпечно в ситуації, коли хтось
нами керує. Різниця у статусі запускає гру в знецінення
та спробу самоствердження. Багато керівників не
відчувають себе досить компетентними, щоб керувати роботою інших. Дуже часто ми повертаємося
в досвід дітей, яким несвоєчасно нав’язують відповідальність. Це одна з причин, через яку керівники
не знають про необхідність «захоплення влади» —
транслювання у своїй поведінці сигналів, що він —
людина, яка може вимагати виконання доручених
завдань. Це відбувається через те, що ми не хочемо
ідентифікуватися з поганими зразками керівництва,
побоюємося, з одного боку, невдачі, а з іншого —
зловтіхи підлеглих. І, таким чином, цієї своєрідної
ініціації, посвячення в керівники, не відбувається.
Керівники так і зависають між позицією начальника
й підлеглого, вважаючи, що позиція влади призначена їм автоматично, за посадою, не реалізують
її як своєрідне вольове і психологічне зусилля. У
свою чергу існує і складність з тим, щоб відпо-
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Саботаж
Цю тенденцію керівники часто не помічають. Мова
саботажу — «спробуй примусь мене». Це несвідома
спроба підлеглих зірвати завдання, поставлене керівником. Це спроба розхитати ієрархічну ситуацію,
в якій я змушений підкорятися. Ви побачите прояви
саботажу у вигляді виправдань, помилок, коментарів
про неможливість виконати необхідне на гідному рівні,
зусиль, які не призводять до очікуваного результату.
Саботаж підлеглих — це оксамитова зброя, яка провокує керівника знімати або полегшувати завдання.
Саботаж — це спроба перевірити, що мені дозволено
в обхід офіційних вимог, іноді — чи допоможуть мені,
чи знімуть з мене завдання, чи відмовиться керівник
від влади, взявши на себе частину роботи.
Саботаж — це універсальна мова, яка може
сигналізувати про різні ситуації: розчарування
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підлеглих, вигорання, конкурентну боротьбу з
керівником тощо.

Очікування справедливості
Дуже велика кількість підлеглих сподіваються на
те, що керівник у всіх ситуаціях буде здатний діяти
згідно з міфічною всесвітньою й абсолютною справедливістю. Ми очікуємо такої реакції у відповідь на
свою тенденцію бачити результати власних зусиль
лише як позитивні, захищаючись від негативного
зворотного зв’язку та усвідомлення своєї недосконалості. Чекаючи, що керівник відстоюватиме наші
інтереси. Іноді це виявляється можливим. Іноді, навіть
якщо це важко здійснити, керівник намагається
досягти справедливості. Чи варто казати, що все одно
залишаться незадоволені будь-яким рішенням. Тут
керівнику корисно звертати увагу, чи не є спроби
«тиснути на справедливість» симптомами саботажу
або конкурентної взаємодії.
Корисними є навички медіації конфліктів, обговорення проблем, коли керівник не бере на себе відповідальності за щастя підлеглих, а дає можливість,
з одного боку, відверто обговоривши проблеми, мати
справу із розчаруванням і образою підлеглих без
захисту й відкрито, обговорювати проблеми безоціночно, іноді не стаючи на захист жодного з учасників,
тільки наполягаючи на дотриманні «правил гри».

Ідеалізація: «Гудвін — великий
і жахливий»
Це майже завжди чиста маніпуляції з обох сторін:
я тебе звеличую і хвалю, щоб потім зробити тебе
залежним від моєї думки й оцінки. У ситуаціях
невизначеності ми всі шукаємо емоційних ресурсів
і підтримки, в тому числі у захоплених позитивних
стосунках з підлеглими. Керівники хочуть, щоб їх
хвалили, а компенсацією за взяту відповідальність
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стала висока оцінка результатів, хоча б неофіційна,
від підлеглих. Деякі керівники цю свою слабкість
перетворюють на жарт: «Бачите, який я розумний»,
але краще шукати підтримки й схвалення у особистого ментора і/або свого керівника, щоб не
ділитися владою і впливом з підлеглими.

Вимоги «Ти повинен»
Підлеглі іноді поводяться, як ошукані недолюблені
діти, які при цьому вже досить дорослі, щоб від
ідеалізації старшого перейти до вимог. Психологія
робочого місця запускає такий механізм, що ми
починаємо думати, що зарплату нам слід виплачувати вже просто тому, що ми перебуваємо на
робочому місці. Ця тенденція включається автоматично на всіх рівнях ієрархії. Ми, як ситий лев, вже
не бачимо необхідності в полюванні. Вважаємо
себе вправі чекати від керівника вирішення всіх
проблем і захисту від невизначеності майбутнього
та економічної ситуації. Ми поводимося так, ніби
хтось винен нам роботу й зарплату за будь-якої
ситуації. Найбільш правильним для керівника
буде утримуватися від позиції караючого батька, а спиратися на формальний і психологічний
контракт з підлеглими, заснований на принципах
обміну вигодами.

Пасивна агресія
Ще одна біда ієрархічних взаємин і переживання
відчуття експлуатації та несправедливості. Дрібне
злодійство, розтрати, використання побутової техніки у своїх цілях, пліткування, запізнення. Усе це
спроби отримати символічну і негласну компенсацію
в ситуаціях, де ми як співробітники організації відчуваємо, що організація нам «не додає». У нас може
не вистачати волі й мотивації для того, щоб шукати
нову роботу, обговорювати поліпшення умов праці,
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асертивно висловлювати своє розчарування й образу
керівникам і колегам, і тоді ми робимо щось, що для
нас необразливо і пробачливо, але всередині створює
відчуття, що ми помстилися.
Для таких ситуацій організації та керівники повинні виробляти практики, що обмежують прояв
пасивної агресії, в тому числі через усвідомлення її
причин і спроби її не допускати, усвідомлено вибудовуючи стосунки з урахуванням усього асортименту
чинників, про які тут йдеться.

Ревниві й конкурентні імпульси

понує організація. Які можливості розвитку й підвищення компетентності дадуть нам змогу допомогти
підлеглим відчути, що їх потенціал використано
максимально. Проекти, в яких задіяні конкурентні й
змагальні імпульси, також дають можливість змістити фокус уваги з керівника та його взаємин з іншими
на свої завдання й прагнення виграти. У тому числі
й цим чинником пояснюється дієвість гейміфікації.

«Я можу помилятися, але ти мене за
це не карай»

Під час сесій планування та під час роботи з обговоРевнощі та конкуренція — це навіть дуже біз- рення організаційних цінностей часто трапляються
нес-поняття. Підлеглі несвідомо вважають себе співробітники, які вимагають лояльного ставлення до
менш цінними, ніж їх керівники, та намагаючись їх помилок і некомпетентності, наприклад, вважаючи,
довести зворотне, починащо достатньо великий стаж
ють конкурувати з керівроботи — це підстава для
никами, прагнуть знайти
того, щоб вважатися високо
Керівники дуже ідентифіковані з
слабкі місця у прийнятих
професійними фахівцями.
рішеннях і запропонованих підлеглими там, де йдеться про їхні
Керівники дуже ідентиуспіхи, й миттєво займають пози- фіковані з підлеглими там,
стратегіях: «На його місці
цію «Ну невже це так важко зроби- де йдеться про їхні успіхи, й
мав би бути я!».
Ревнощі виникають між
миттєво займають позицію
ти!?» там, де підлеглі припускарізними підлеглими, як між
ються помилок. Схоже на батьків, «Ну невже це так важко зродітьми, яким не вистачає
бити!?» там, де підлеглі приякі «люблять» своїх дітей, тільки
уваги батьків або вони хотіпускаються помилок. Схоже
якщо вони хороші
ли б, щоб уся увага батьна батьків, які «люблять»
ків належала лише їм. Ви
своїх дітей, тільки якщо
розпізнаєте симптоми цієї
вони хороші.
ситуації за скаргами один на одного, за образами
Експериментуйте з інструментами зворотного
на недостатньо високу оцінку заслуг. Ревнощі — зв’язку та корекцією небажаних дій так, щоб у
потужний маніпулятивний важіль. Той, хто ревнує, підлеглих залишилася мотивація на виконання.
скаржиться на несправедливе ставлення, в тому
Як же пом’якшувати ці негативні наслідки
числі тестуючи кордони, претендуючи на особливе ієрархічної різниці? Як виживати керівникам і
ставлення й умови.
підлеглим у парі один з одним?
Конкуренція запускає агресивні реакції, мета
У цьому місці ми можемо провести паралель
яких — знищити конкурента. Від ревнощів хочеть- з романтичними стосунками. Сценарій «ідеаліся відсторонитися: «Виконуй свої обов’язки». Нам зація, знецінення, розлучення» має місце в обох
потрібно шукати вихід у можливостях, які нам про- типах пар. Підлеглі уразливі через досвід жорсткої
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оцінки, і не всі з них мали можливість переживати
невдачі за принципом «Safe-to-Faіl» — помилятися можна. Підлеглі залежні від вашої позитивної
оцінки і, не отримуючи її, відчувають агресію
або можуть транслювати вам почуття провини,
від якого хочеться відсторонитися не вникаючи. Керівникам і підлеглим важливо спільними
зусиллями створювати взаємний позитивний
досвід стосунків. Якщо в мого керівника не вийде
переживати себе успішним, мій досвід успішного
підлеглого теж буде неповним.
Після цієї розмови про владу і вплив, аналіз
типових конфліктів, які виникають у результаті
того, що ми діємо в умовах ієрархії, пропоную
два запитання для підсумовування отриманого
досвіду:
 за рахунок чого я впливаю на своїх підлеглих,
як я використовую ресурс влади?;
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 за рахунок чого, як мій керівник впливає
на мене?
Важливо усвідомлювати, як розподіляється і на
що спрямовується енергія у важливих стосунках.
Про досягнення цілей, результатів, мотивації та
впровадження змін не йшлося. Мені було важливо
поміркувати про те, що безпосередньо впливає на
ці поняття, але залишається невидимим або непоміченим. Мені хотілося поговорити про конфлікти
між керівниками та підлеглими не для того, щоб ви
почали читати думки своїх підлеглих і керівників,
вважаючи, що зрозуміли їх таємні мотиви, а для
того, щоб усвідомити всю складність важливих
стосунків, які заведено сприймати, як само собою
зрозуміле. Це взаємини, які всім нам потрібно
свідомо розвивати й зміцнювати, щоб повністю
використовувати ресурс, який дають позиції керівників і підлеглих. 
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Усміхніться

У магазині:
— Пробачте, але ви мені не дали здачу.
— Пробачаю.
До податкової інспекції заходить громадянин:
— Коли я можу взяти відпустку?
— Але ж ви не є нашим співробітником!
— Але я працюю практично тільки на вас!
Оголошення в газеті.
Потрібний на роботу таємний покупець для
перевірки автосалонів. Від вас потрібно: представницька зовнішність, юридична освіта
(обов’язково), особисте авто вартістю більше
200 тис. грн. Оплата за відвідування автосалону
та складання докладного звіту — 50 грн.
Листопад дзвонить до серпня:
— Чуєш, братан, вийди сьогодні за мене на роботу.
Серпень:
— Та без питань, братуха, ти ж за мене виходив.
— Скільки людей тут працює?
— З бригадиром чи без?
— А яка різниця?
— Без бригадира тут взагалі ніхто не працює.

— На прохання збільшити мені зарплату він
голосно засміявся!
Шеф — підлеглим:
— Ось ваш новий співробітник. Покажіть йому,
чим ви займаєтесь, коли думаєте, що я за вами
спостерігаю.
Багато хто говорить, що диплом — це папірець.
Я як людина з вищою освітою можу заявити:
диплом — це картонка.
Малий син підходить до батька-інженера:
— Тату, а що таке «вічність» і що таке «миттєвість»?
— Вічність, синку, це час від початку робочого
дня до його завершення. А миттєвість — це чотири тижні відпустки.
— Ой, на жаль, ми не зможемо в новому році
збільшити вам зарплату.
— О, то я й не прошу її збільшити! Але хоча б
частіше її платити ви можете?
Вам набридає прихід понеділка? Вихід є — працюйте без вихідних!

На упаковці активованого вугілля: «Це вугілля
не активоване. Щоб активувати вугілля, відправте SMS на номер 3434!».

По вулицях вештається грип та робить приваб
ливу пропозицію:
— Слухай, два тижні в ліжку, тільки ти і я.

Працівник радісно виходить з кабінету начальника. Його зустрічає співробітник:
— Можеш зайти, у шефа сьогодні чудовий
настрій.
— Чому ти так вирішив?

Заходять юристи в кафе, дістають бутерброди,
офіціант їм каже:
— До нас зі своєю їжею не можна.
Юристи переглянулися, помінялися бутербродами.., все нормально!

114

Кадровик України

Відділ Кадрів 24 —
практичний інформаційно-правовий портал нового покоління

За підтримки
Міністерства соціальної політики України,
Всеукраїнської асоціації роботодавців

vk24.ua — працюйте із задоволенням!

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

Відділ
Відділ
Кадрів
Кадрів

(44) 568-50-60

vk24.ua

ВИДАЄТЬСЯ ЗА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
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Автомобіль

працівника
у виробничих цілях
ПЕРЕДПЛАТА-2018

16 Пенсійна
реформа
Видавництво «Професійні видання»
вул. Є. Сверстюка 11, корп. А, офіс 610
Київ, 02002, Україна
Тел./факс (44) 5685060
www.profpressa.com

відносини
54 Трудові
медичних працівників

робочого часу
80 Норми
у 2018 році

108 Керівники
та підлеглі

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

