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Якщо проблему можна вирішити,
то не варто через неї непокоїтися.
Якщо її вирішити не можна, то
непокоїтися через неї марно.
Далай Лама

Відчувається, що час летить так швидко, ніби боїться
запізнитися… Але багато хто нікуди й не поспішає: наприк
лад, майже кожного року розпорядження про перенесення
робочих днів Кабмін ухвалює всупереч строкам, визначеним
законодавством. Що ж, час плине для всіх по-різному, та й
законодавчих норм, напевно, не всі можуть дотримуватися.
Тож зі статті про перенесення вихідних та робочих днів,
надрукованій у № 12/2017, ви зможете дізнатися, як бути
іншим, якщо хтось робить щось невчасно.
Можливо, поважний орган і може собі дозволити
несвоєчасність, але не ми. Тому нагадуємо: до 28 лютого
слід здати звіт про травматизм за формою № 7-тнв та
звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці (за формою № 1-ПВ), а також
до 1 березня — звіт про зайнятість і працевлаштування
інвалідів (за формою № 10-ПІ). Про те, як їх оформлювати,
читайте в № 1/2018.
А що ж важливого й цікавого в цьому номері? Погортайте
сторінки журналу «Кадровик України» і дізнаєтеся!
Бажаю вам бути в потрібний час у місці, де все буде
добре!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.01.2018 р. — 2018
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Нормативно-правові акти

9 Розпорядження КМУ «Про перенесення робочих

Міжнародний досвід

Офіційні роз’яснення

35 Олександр Клименко

днів у 2018 році» від 11 січня 2018 р. № 1-р

10 Роз’яснення Державної служби статистики України
щодо форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два
роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації
за роботу зі шкідливими умовами праці» від 30
червня 2017 р. № 17.4-12/4

15 Роз’яснення Головного управління Державної

фіскальної служби у Львівській області щодо
подання повідомлення про прийняття працівника на роботу

16 Роз’яснення Управління Держпраці у Черкаській

області щодо можливості написання заяви про
припинення повноважень в. о. начальника

16 Роз’яснення Управління Держпраці в Кіровоград-

ській області щодо зарахування до стажу роботи,
що надає право на призначення пенсії за віком на
пільгових умовах, часу проходження строкової
військової служби

18 Судова практика — доступно!

ПРАВО
Державна служба

24 Олексій Кравчук

Електронні декларації посадових осіб
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Цього року державні службовці та посадові особи вдруге (а дехто втретє) подаватимуть щорічну електронну антикорупційну декларацію. До них
приєднається низка осіб, які подаватимуть річну
декларацію вперше. Докладніше про електронні
декларації — у статті

Професійна кар’єра фахівців з управління
персоналом: досвід США
Фахівців відділу персоналу цікавить їх професійне
майбутнє. У США про перспективи фахової кар’єри
можна дізнатися із Довідника з професійної перспективи, який, зокрема, містить інформацію про
можливе збільшення кількості робочих місць за
певними професіями в майбутньому, фактичні рівні
зарплат, потрібну освіту для розвитку кар’єри тощо.
Процеси глобалізації, в яких провідну роль відіграють компанії зі США, сприяють і тому, що реалії
нашої країни поступово наближатимуться до реалій
розвитку професійної кар’єри в США. Тому вітчизняних фахівців кадрової справи мають зацікавити
перспективи професійного майбутнього їх колег зі
США. Про це — у статті

Бюджетна сфера

42 Олена Морєва

Доплата за вислугу років бібліотечним
працівникам
У статті розглянуто питання щодо того, чи встановлюється доплата за вислугу років особі, яку прийнято
на посаду бібліотекаря і яка до цього не працювала
на посадах, визначених у переліку, наведеному в
додатку до Порядку виплати доплати за вислугу
років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженому постановою КМУ від 22 січня
2005 р. № 84
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Пенсійне забезпечення

44 Олена Охріменко

Пенсії за особливі заслуги
перед Україною
З 11 жовтня 2017 р. набули чинності зміни, внесені
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII до Закону України
«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»
від 1 червня 2000 р. № 1767-III. Унаслідок внесених
змін, зокрема, визначено орган, який призначає
пенсії за особливі заслуги перед Україною, та
строк, у який така пенсія встановлюється. Про
це — у статті

Актуальна тема

46 Микола Постернак

Обчислення страхового стажу для оплати
листків непрацездатності
Ключове значення під час визначення розміру оплати
за листком непрацездатності має страховий стаж
застрахованої особи, тож у статті з’ясовано, що таке
страховий стаж, за яких умов та хто його набуває, а
також як його тривалість та час набуття впливає на
оплату листків непрацездатності

52 Відповіді на запитання
54 Календар

ПРАКТИКА
Кадровий роман

56 Галина Фольварочна

Подолання перешкод. Сумісництво під час
відпустки
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У другій події кадрового роману на прикладі практичної
ситуації, що виникла на підприємстві, розглядаємо
можливість прийняття на роботу за сумісництвом на
умовах строкового трудового договору бухгалтера
цього ж підприємства, який перебуває у відпустці

Трудові відносини

62 Ірина Красовська

Тривала непрацездатність:
оформлення та наслідки
У більшості випадків непрацездатність працівників є
тимчасовою, але трапляється, що працівник хворіє
впродовж тривалого часу. Тож у статті з’ясовано, на
які максимальні строки можуть видаватися листки
непрацездатності, як їх оформляти та оплачувати, як
діяти в разі необхідності замінити працівника, який
довго хворіє, та чи можна його звільнити

1С для кадровика

70 Тетяна Федорова

Кадровий облік в 1С:
довідник «Співробітники»
У статті розглянуто роботу з довідником «Співробітники» у конфігурації «1С:Зарплата та управління
персоналом», а також особливості роботи з цим довідником у конфігураціях «1С:Управління виробничим
підприємством» та «1С:Управління торговельним
підприємством»

Професійна класифікація

83 Олександр Клименко

«Відповідно до Класифікатора професій»:
тлумачимо правильно
У багатьох нормативно-правових актах, що стосуються
питань управління персоналом та/або кадрового діловодства, можна зустріти вимогу щодо необхідності
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забезпечення відповідності назв посад і професій КП.
Деякі фахівці відділу персоналу помилково вважають,
що якщо певна назва посади (професії) повністю
збігається з будь-якою професійною назвою посади
(професії) у КП, можна робити висновок про її відповідність КП. У статті це питання розглянуто докладніше

того, кожен, хто працює у сфері людських ресурсів, є представником всієї HR-функції, і інколи за
справами одного складають думку про можливості
й перспективи всіх. Тож у статті розглянуто питання
щодо того, як сьогодні складаються справи в HR і як
їм стати корисними для компаній

Підбираємо галузеві посади
(професії)

Досвід спеціалістів

93 Олександр Носіков

Початок року — початок нових дій

Працівники відділу інформаційних технологій:
завдання та обов’язки
Автор розглядає завдання та обов’язки деяких працівників відділу інформаційних технологій, функції яких
полягають в організації збору та обробки інформації,
наводить перелік завдань, покладених на зазначений
відділ тощо

ПЕРСОНАЛ
Тенденції

102 Олег Бариш

Найважливіша проблема HR, або Як бути
корисними для бізнесу
У статті автор пропонує поміркувати над тим, як складаються загалом справи в HR як у сфері діяльності.
Кожного дня там щось відбувається, і якщо ми хочемо
розвиватися, ми зобов’язані стежити за цим. Крім
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106 Оксана Долгова

Багато хто нарікає, мовляв, немає сенсу планувати,
адже все стається інакше. Плани — це одне, а життя — це зовсім інше. Але які б зміни не відбувались
у вашому плануванні, план все одно має бути. Як же
правильно його складати? Насамперед необхідно дозволити собі мріяти, і щоб це було по-справжньому.
А для того, щоб у вас виникли бажання, необхідно
підняти ваш рівень енергії. У статті розглянуто, як
це зробити

HR-практика

108 Ірина Шуляренко

10 перших кроків менеджера з персоналу
У статті автор детально розглядає 10 кроків менеджера з персоналу: починаючи зі співбесіди з керівником
або власником компанії, знайомства з бізнесом,
працівниками і керівництвом та оцінки й аудиту різних систем компанії й закінчуючи корпоративною
культурою та планом відновлення власних ресурсів
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

6

З

Закон України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» від
7 грудня 2017 р. № 2246-VІІІ

аконом, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 р. № 1728-VIII (далі — Закон
№ 1728).
Відповідно до згаданих змін мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжено до 31
грудня 2018 р. Позапланові заходи державного нагляду (контролю) проводитимуться органами державного нагляду, зокрема:
 за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного
органу державного нагляду про здійснення заходу державного нагляду за
його бажанням;
 за рішенням суду;
 у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного
випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
 у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до
критеріїв, затверджених КМУ, на права, законні інтереси, життя та здоров’я
людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення
безпеки держави;
 для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень
вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього
заходу органом державного нагляду.
У статті 6 Закону № 1728 був визначений перелік контролюючих органів, які не підпадали під дії мораторію. Тепер же цю статтю викладено в
новій редакції, згідно з якою дія Закону № 1728 не поширюватиметься на
відносини, що виникають у разі проведення заходів нагляду (контролю)
органами, перелік яких встановлюється КМУ.
Згідно з попередньою редакцією Закону № 1728 на перевірки ДФСУ
мораторій не поширювався. А відповідно до нової саме КМУ вирішуватиме,
на які контролюючі органи не поширюватиметься мораторій. До 1 липня
2018 р. КМУ має розробити й затвердити концепцію та план заходів з
реформування системи державного нагляду.
Закон набрав чинності 1 січня 2018 р.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України»
від 19 грудня 2017 р. № 2249-VIII

П

резидент підписав Закон, яким вносяться зміни до 37 Законів України,
в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід
війни» замінено, відповідно, словами «особа з інвалідністю», «дитина з
інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни». Закон приводить
норми чинного законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН
про права осіб з інвалідністю.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про внесення змін до
списків виробництв, робіт, професій,
посад і показників, зайнятість в яких
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
24 червня 2016 р. № 461» від 4 липня
2017 р. № 479

П

Постанова «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної
допомоги суб’єктам господарювання
на професійну підготовку працівників» від 11 січня 2018 р. № 11

З

остановою, зокрема, доповнено Список 1 працівниками: зайнятими
ремонтом обладнання в умовах діючого виробництва; зайнятими на
добуванні та збагаченні уранової руди; складів та баз зберігання й постачання
пестицидів та хімічної продукції, безпосередньо зайнятими навантаженням
та розвантаженням і складуванням пестицидів; зайнятими на добуванні та
збагаченні уранової руди 50 та більше відсотків робочого часу.
Постанова набрала чинності 1 січня 2018 р.

атверджено критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам
господарювання на професійну підготовку працівників. До згаданих
критеріїв належать:
 недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між
собою суб’єктів господарювання;
 збільшення кількості працівників, які проходять професійну підготовку.
Під професійною підготовкою працівників мається на увазі їх професійне навчання у значенні, наведеному в Законі України «Про професійний
розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312-VI.
Постанова набрала чинності 17 січня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Мето
дичних рекомендацій щодо запровадження наставництва» від 11 жовт
ня 2017 р. № 1611

М

Наказ «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18 серпня 2017 р.
№ 1338

Ц

№ 2 (133) лютий 2018

етодичні рекомендації розроблено з метою сприяння запровадженню наставництва на підприємствах, в установах, організаціях різних
організаційно-правових форм і форм власності для професійної адаптації
та сприяння професійному розвитку працівників, яких уперше прийнято
на роботу з укладенням трудового договору (контракту), переведено для
виконання роботи за іншою професією або на іншій посаді та які потребують набуття досвіду практичної роботи, освоєння додаткових професійних
знань, умінь і навичок відповідно до вимог посадової інструкції протягом
певного часу під наглядом наставника.

им наказом Міністерство соціальної політики України затвердило форми
документів, до яких, зокрема, належать:
 акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної
особи (фізичної особи), яка використовує найману працю;
 акт про відмову від підпису;
 акт за результатами проведення перевірки щодо додержання
суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення,
зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
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 акт про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування;
 акт про неможливість складення висновку тощо.
Акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної
особи (фізичної особи), яка використовує найману працю, можна переглянути на сайті нашого журналу в розділі «Новини» за посиланням http://
kadrovyk.com.ua/news.
Разом з тим після його опублікування втратив чинність наказ Міністерства
соціальної політики України «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби
України з питань праці» від 2 лютого 2016 р. № 67.
Наказ набрав чинності 29 грудня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Наказ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 29
грудня 1993 року № 256» від 13 жовт
ня 2017 р. № 1254

М

іністерство охорони здоров’я визнало таким, що втратив чинність, свій
наказ «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими
і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці
жінок» від 29 грудня 1993 р. № 256, крім глави 3 розділу І цього Переліку.
Відповідне рішення прийнято з метою приведення нормативно-правових
актів у відповідність до вимог гендерної політики.
Наказ набрав чинності 22 грудня 2017 р.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування
застрахованих осіб та членів їх сімей
після перенесених захворювань і
травм у реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортних закладів за
рахунок коштів Фонду соціального
страхування України» від 13 липня
2017 р. № 39
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З

атверджено Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з
лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі — Фонд).
Він визначає механізм, граничні розміри та умови відшкодування Фондом
санаторно-курортним закладам витрат за надані соціальні послуги з лікування осіб, застрахованих за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, і членів їх
сімей (дітей) у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
після перенесених захворювань і травм за вибором застрахованої особи.
Постанова набрала чинності 1 січня 2018 р. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження
від 11 січня 2018 р. № 1-р
Про перенесення робочих днів у 2018 році
З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов
для святкування 8 березня — Міжнародного жіночого дня, 1 травня — Дня праці, 28 червня —
Дня Конституції України, 25 грудня — Різдва Христового та у 2019 році 1 січня — Нового року
рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного
фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної
казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено п’ятиденний
робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2018 р. у порядку та
на умовах, визначених законодавством, робочі дні з:
— п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
— понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;
— п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;
— понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;
— понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.
Спеціальний режим роботи банків і їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк.
Прем’єр-міністр України 				
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В. Гройсман
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 30 червня 2017 р. № 17.4-12/4
Щодо форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці)
(один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу
зі шкідливими умовами праці»
I. Загальні положення
1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» (далі — форма).
2. Показники форми включають дані станом на 31 грудня звітного року.
Значення показників мають формат представлення у цілих числах.
3. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:
— № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;
— № П-2 «Особова картка працівника»;
— № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;
— № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;
— наказів щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, про затвердження переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівники яких мають право на пільги
та компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення, карт умов праці на кожне враховане
робоче місце або групу аналогічних місць, документів бухгалтерського обліку та інших документів,
передбачених чинним законодавством.
4. Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників), затвердженої наказом
Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 р. за № 1442/11722 (зі змінами).
5. Показники форми характеризують юридичну особу або відокремлений підрозділ юридичної особи.
6. Форма складається з двох розділів.
7. Якщо на підприємстві у звітному році не було працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, форма вміщує дані тільки в рядках 10010, 10160, 10170 розділу I та в разі наявності
пільг за особливий характер праці або працівників, які мають право на пенсії за віком на пільгових
умовах, — у рядках 11140, 11070, 11080, 11110, 11120 розділу II відповідно.
8. Рядки 10020 – 11140 не враховують працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством.
II. Показники щодо умов праці
1. Показники розділу I форми базуються на результатах проведеної атестації робочих місць за
умовами праці, які відображаються у картах умов праці.
2. Рядок 10010 містить дані про облікову кількість штатних працівників на кінець звітного року,
визначену відповідно до положень глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.
Показники узгоджуються з даними рядка 3070 форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці».
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3. Рядки 10020 – 10140 уміщують дані про облікову кількість штатних працівників (із рядка
10010), зайнятих на робочих місцях, де хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує
гігієнічний норматив, установлений Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна
класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 8 квітня 2014 р. № 248.
Рядок 10020 уключає дані про працівника один раз незалежно від кількості шкідливих виробничих факторів, що на нього впливають.
Рядки 10030 – 10140 містять дані за кожним шкідливим виробничим фактором окремо.
За рахунок того, що на працівника можуть впливати декілька шкідливих виробничих факторів,
сума даних у рядках 10030 – 10140 може бути більшою порівняно з даними в рядку 10020.
4. Рядок 10150 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників (із рядка 10020),
зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, яким на кінець звітного року не виповнилося
18 років.
5. Рядок 10160 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників (із рядка 10010),
які відповідно до графіка змінності чи розкладу роботи постійно працюють у режимі трьох або
чотирьох змін протягом однієї доби.
6. Рядок 10170 уміщує дані щодо облікової кількості штатних працівників служби охорони праці
(із рядка 10010) відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон про
охорону праці) від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII. Для юридичної особи (відокремленого підрозділу
юридичної особи) з кількістю працівників менше 50 осіб рядок містить дані про кількість осіб із
відповідною підготовкою, які виконують функції спеціалістів служби охорони праці, незалежно від
порядку їх прийняття на зазначені посади (сумісництво, договірні засади тощо).
7. Рядок 10180 містить інформацію про рік останньої атестації робочих місць, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою
КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442 (зі змінами).
ІІІ. Показники щодо пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці
та за особливий характер праці
1. Розділ II форми містить дані про всіх штатних працівників облікового складу, які мають
право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації
робочих місць за умовами праці, за особливий характер праці, а також на пенсії за віком на
пільгових умовах.
Розділ не містить інформації щодо працівників, яким установлено пільги за будь-яким попереднім місцем роботи (посадою), а також пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС.
2. Рядок 11010 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які за результатами
атестації робочих місць за умовами праці мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу
зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі статтею 7 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР та додатком 1 до постанови КМУ «Про затвердження Списків
виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер
праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 (у редакції постанови КМУ від 13 травня 2003 р. № 679)
(далі — додаток 1).
3. Рядок 11020 уміщує дані про кількість працівників (із рядка 11010), яким згідно з пунктом 2
Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки»
(далі — Закон про відпустки) від 15 листопада 1996 р. № 505 (зі змінами) надається щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими умовами праці понад тривалість, установлену додатком 1.
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Рядок 11020 також містить дані про кількість працівників, яким згідно з пунктом 4 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість
працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом
Мінпраці України від 30 січня 1998 р. № 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня
1998 р. за № 57/2497 (зі змінами), надається щорічна додаткова відпустка за рахунок власних коштів
підприємства.
4. Рядок 11030 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), яким згідно з Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає
право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 23 березня 2001 р. № 122, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 квітня
2001 р. за № 304/5495, колективним договором установлена скорочена тривалість робочого тижня за
роботу зі шкідливими умовами праці.
5. Рядок 11040 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які за результатами атестації
робочих місць за умовами праці мають право на підвищену оплату праці відповідно до статті 100 КЗпП.
6. Рядок 11050 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які зайняті на робочих місцях,
де в повітрі робочої зони є перевищення граничнодопустимих концентрацій хімічних речовин, зазначених
у Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я
СРСР від 4 листопада 1987 р. № 4430-87, та які згідно з Порядком безкоштовної видачі молока або
інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими
умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 р.
№ 731/П-13, мають право на отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів.
7. Рядок 11060 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на отримання
безкоштовно лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці
згідно з Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне отримання
лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженим
постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 7 січня 1977 р. № 4/П-1 (зі змінами).
8. Рядок 11070 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на щорічну
додаткову відпустку за особливий характер праці згідно зі статтею 8 Закону про відпустки та додатком
2 до постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість
працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами
праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 (у редакції постанови КМУ від
13 травня 2003 р. № 679) (далі — додаток 2).
9. Рядок 11080 уміщує дані про кількість працівників (із рядка 11070), яким згідно зі статтею 7
Закону про охорону праці за рахунок власних коштів підприємства надається додаткова відпустка за
особливий характер праці, передбачена колективною угодою (договором), понад тривалість, установлену
додатком 2.
10. Рядок 11090 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію
за віком на пільгових умовах за роботу з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці
згідно з пунктом «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788-XII (далі — Закон № 1788), Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в
яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою
КМУ від 24 червня 2016 р. № 461, і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
11. Рядок 11100 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на
пенсію за віком на пільгових умовах за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно з
пунктом «б» статті 13 Закону № 1788, Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день
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дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 24 червня 2016 р. № 461, і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
12. Рядок 11110 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно з пунктами «в»–«з» статті 13 та статтею 14 Закону № 1788.
13. Рядок 11120 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на
пенсію за вислугу років згідно зі статтями 51–55 Закону № 1788.
14. Рядок 11130 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які згідно з підпунктом 2
пункту 2 розділу XV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
від 9 липня 2003 р.  № 1058-IV за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці за результатами
атестації робочих місць за умовами праці мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за
рахунок коштів підприємства.
15. Рядки 11090 – 11130 уміщують дані щодо працівників, які мають право на пенсію за віком
на пільгових умовах, а також тих, які вже скористались цим правом, але продовжують працювати
на цих самих робочих місцях. Дані щодо одного й того самого працівника зазначені рядки містять
тільки один раз.
16. Рядок 11140 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на
хоча б один із видів пільг, компенсацій, зазначених у рядках 11010–11130.
Рядок 11140 уключає дані про працівника один раз незалежно від кількості пільг та компенсацій,
на які працівник має право.
17. Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю.
Рядки та графи форми № 1-ПВ
(умови праці)

Умови
контролю

Рядки та графи форми № 1-ПВ
(умови праці) та інших форм

Контролі всередині розділів
Розділ I
ряд. 10010 гр. 1

>

0

ряд. 10020 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 10160 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 10170 гр. 1

< або =

ряд. 10010 гр. 1

гр. 1, 2 кожного рядка з 10030 по 10150

< або =

відповідно гр. 1, 2 ряд. 10020

гр. 2 кожного рядка з 10010 по 10160

< або =

гр. 1 рядків з 10010 по 10160 відповідно

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

ряд. 10160 гр. 1 – ряд. 10160 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

(гр. 1 – гр. 2) кожного рядка з 10030 по
10150

< або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

якщо ряд. 10020 гр. 1

> 0, то

ряд. 10180 повинен бути заповненим

сума (ряд. 10030 ÷ ряд. 10140) гр. 1, 2

> або =

ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно

Розділ II
ряд. 11080 гр. 1, 2
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Умови
контролю

Рядки та графи форми № 1-ПВ
(умови праці)

Рядки та графи форми № 1-ПВ
(умови праці) та інших форм

гр. 2 кожного рядка з 11010 по 11140

< або =

гр. 1 відповідного рядка з 11010 по 11140

ряд. 11020 гр. 1, 2

< або =

ряд. 11010 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11060 гр. 1, 2

< або =

ряд. 11090 гр. 1, 2 відповідно

гр. 1, 2 кожного рядка з 11010 по 11130

< або =

ряд. 11140 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11020 гр. 1 – ряд. 11020 гр. 2

< або =

ряд. 11010 гр. 1 – ряд. 11010 гр. 2

ряд. 11060 гр. 1 – ряд. 11060 гр. 2

< або =

ряд. 11090 гр. 1 – ряд. 11090 гр. 2

(гр. 1 – гр. 2) кожного рядка з 11010 по
11130

< або =

ряд. 11140 гр. 1 – ряд. 11140 гр. 2

сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1, 2

> або =

ряд. 11140 гр. 1, 2 відповідно

якщо ряд. 11140 гр. 1, 2

= 0, то

сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1, 2 = 0

якщо сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1, 2

= 0, то

ряд. 11140 гр. 1, 2 = 0

Міжрозділові контролі
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ряд. 11020 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11050 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10110 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11070 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11080 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11110 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11120 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно

гр. 1, 2 кожного рядка з 11010 по 11060

< або =

відповідно гр. 1, 2 ряд. 10020

ряд. 11090 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11100 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11130 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно

(гр. 1 – гр. 2) кожного рядка з 11010 по
11060

< або =

ряд. 10020 гр. 1 — ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11090 гр. 1 – ряд. 11090 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11100 гр. 1 – ряд. 11100 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11130 гр. 1 – ряд. 11130 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1 – ряд. 11140 гр. 2

> або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1, 2

> або =

ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11140 гр. 1 – ряд. 11140 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11140 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11070 гр. 1 – ряд. 11070 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11080 гр. 1 – ряд. 11080 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11110 гр. 1 – ряд. 11110 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

ряд. 11120 гр. 1 — ряд. 11120 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2
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Рядки та графи форми № 1-ПВ
(умови праці)
ряд. 11090 гр. 1, 2 + ряд. 11100 гр. 1, 2

Умови
контролю
< або =

Рядки та графи форми № 1-ПВ
(умови праці) та інших форм
ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно

Взаємозв’язок між формами
ряд. 10010 гр. 1

=

ряд. 3070 гр. 1 ф. № 1-ПВ (квартальна)

ряд. 10010 гр. 2

=

ряд. 3070 гр. 2 ф. № 1-ПВ (квартальна)

18. Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці» від 12 червня 2015 р. № 17.4-12/5 є недійсними.
В. о. директора департаменту статистики праці Держстату		

А. В. Солоп

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 413 визначено, що повідомлення про прийняття працівника
на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом
(особою) чи фізособою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ за формою
згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.
Відповідно до Постанови № 413 інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника
на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону
про ЄСВ.
Для виконання порядку повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу, необхідна наявність
наступних обставин:
— існування юрособи, на роботу до якої приймається працівник;
— об’єктивна можливість подання повідомлення до початку роботи працівника;
— подання повідомлення за формою, передбаченою Порядком №413.
Відповідно до чассстини четвертої статті 87 ЦКУ юрособa вважaється створенoю з дня її дeржавної
реєстрації.
Держреєстрація юрособи здійснюється, зокрема, на підставі:
— Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань»,
— Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи (наказ Мін’юсту від 9 лютого 2016 р. № 359/5);
— наказу Мін’юсту «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 18 листопада 2016 р. № 3268/5.
При здійсненні державної реєстрації юридичної особи, державний реєстратор зобов’язаний внести
відомості до ЄДР щодо керівника юрособи, що створюється. Без внесення до ЄДР ідентифікаційних
даних про керівника державна реєстрація юрособи не відбувається.
Тож з дня державної реєстрації новостворюваної юрособи, у ЄДР наявні відомості про її керівника,
що вважаються достовірними. Таким чином, початком роботи керівника юрособи є день внесення
державним реєстратором відомостей про нього до ЄДР.
Отже, при здійсненні державної реєстрації новоствореної юрособи територіальні органи ДФСУ
повідомлені про факт створення юрособи та особу її керівника.
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Чи можна написати заяву про припинення повноважень в. о. начальника
У працівника, який виконує обов’язки начальника на період перебування його в декретній відпустці,
виникли запитання:
— чи можна самостійно скласти повноваження в. о.?
— протягом якого часу повинні розглянути заяву на зняття в. о.?
— чи можуть відмовити в складанні повноважень в. о.?
— чи припиняються повноваження як в. о. з дня написання заяви?
Тимчасове заступництво має відмінність від тимчасового переведення. Зокрема, під час переведення
працівник переводиться на певну посаду, а в разі тимчасового заступництва працівник-заступник призначається не на посаду, а виконує обов’язки за відповідною посадою.
Крім того, переведеному працівнику встановлюється посадовий оклад за посадою, на яку його переведено, а працівнику-заступнику виплачується доплата в розмірі різниці між його фактичним окладом
і посадовим окладом працівника, якого він заміняє.
Зі змісту запитань вбачається, що в цьому випадку особа має право подати до керівника (органу),
яким покладено на особу виконання обов’язків, відповідну заяву про складення із себе повноважень.
Така заява не може бути відхиленою у задоволенні, оскільки відповідно до вимог статті 43 Конституції
України використання примусової праці заборонено.
Строк розгляду поданої заяви про складання повноважень виконуючого обов’язки начальника
законом не передбачено, тому заява розглядається в розумні строки. Виконання обов’язків за посадою
начальника припиняється з моменту видання відповідного наказу (розпорядження) роботодавця, яким
ці обов’язки були попередньо покладені на особу.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особ
ливий період, що оголошується відповідно до Закону «Про оборону України», зараховуються до стажу
роботи, що надає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
Запис про час служби в складі Збройних Сил України й інших військах із зазначенням дати призову
(зарахування) і дати звільнення зі служби вноситься окремим рядком до трудових книжок за місцем
роботи. Цей запис уносять до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на підприємстві,
відповідно до пункту 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.
Якщо учасник АТО до мобілізації працював, то під час участі в АТО його трудова книжка зберігається на підприємстві, де він працював (оскільки він не звільняється). Коли учасник АТО повертається на роботу, дані про його службу мають бути внесені підприємством на підставі військового квитка
чи довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міністерства оборони, МВС,
МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони,
Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС. Якщо учасник АТО до мобілізації не працював, але мав трудову книжку, то дані про його службу мають бути внесені до трудової книжки тим
підприємством, куди він піде на роботу (перед записом про саму роботу) на підставі військового
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квитка чи довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС,
МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони,
Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС.
Якщо учасник АТО до мобілізації не працював і не мав трудової книжки, йому мають завести трудову
книжку на підприємстві, куди він уперше піде працювати, і внести запис про військову службу на підставі
військового квитка чи довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони,
МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони,
Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС.
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Справа за позовом

про визнання трудового контракту
частково недійсним
Рішення апеляційного суду Тернопільської області від 10 липня 2017 р.
у справі № 607/1440/17-ц

К

олегія суддів судової палати з розгля
ду цивільних справ апеляційного суду
Тернопільської області розглянула
цивільну справу за апеляційною скаргою
Особи_1 на рішення Тернопільського міськра
йонного суду від 16 травня 2017 р. по справі за
позовом Особи_1 до фізичної особи — підпри
ємця Особа_3 про визнання трудового конт
ракту частково недійсним
У лютому 2017 р. Особа_1 звернулася
до суду з позовом, в якому просила визна
ти недійсними пункт 1.7, статті 51 та 7, пункт
9.8 трудового контракту, укладеного між ним
та відповідачем. В обґрунтування позовних
вимог вона зазначала, що вказані положення
трудового контракту не відповідають вимогам
КЗпП та іншим вимогам законодавства про
працю, порушують права та інтереси позивача
як працівника, тому на підставі статей 203, 215
Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р.
№ 435-IV (далі — ЦКУ), статей 9, 22, 130 КЗпП
повинні бути визнані недійсними.
Зокрема, пункт 1.7 контракту не відповідає
статті 29 КЗпП, оскільки в ньому не визначено
місце роботи працівника та обмежено можли
вість реалізації його права на роботу за сумісни
цтвом. Статті 51 та 7 трудового контракту, суть
яких полягає в забороні позивачу працювати
без письмового погодження відповідача в інших
роботодавців протягом строку дії договору та
впродовж трьох наступних років після звіль
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нення, погіршують становище працівника та
передбачене статтею 43 Конституції України
право на працю, в т. ч. на працю за сумісництвом.
Пунктом 9.8 контракту встановлено штраф
ні санкції, що суперечить вимогам трудового
законодавства, яке не передбачає такого виду
дисциплінарної чи матеріальної відповідаль
ності, як штраф.
Рішенням Тернопільського міськрайонно
го суду Тернопільської області від 16 травня
2017 р. у задоволенні позову було відмовлено.
В апеляційній скарзі Особа_1 просить скасувати
рішення суду першої інстанції та ухвалити нове,
яким задовольнити позовні вимоги.
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог
суд першої інстанції дійшов висновку, що трудо
вий контракт не може бути визнаний недійсним
за нормами ЦКУ щодо недійсності правочинів.
Щодо відповідності умов контракту вимогам
трудового законодавства суд зазначив, що поло
ження статті 9 КЗпП щодо недійсності умов
договорів про працю, які погіршують становище
працівників, не поширюються на контрактну
форму трудового договору. Крім цього, судом
зазначено про пропуск позивачем встановленого
статтею 233 КЗпП строку на звернення до суду
для вирішення трудового спору.
Колегія суддів погодилася з такими виснов
ками суду, окрім висновків щодо відповідності
укладеного між сторонами трудового контракту
нормам трудового законодавства.
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Судом встановлено, що 25 січня 2016 р. між
сторонами було укладено трудовий контракт, за
умовами якого Особу_1 прийнято на роботу апа
ратником хімчистки на строк до 24 січня 2019 р.
Пункт 1.7, статті 51 та 7, пункт 9.8 трудо
вого контракту позивач вважає такими, що
порушують його права, тому просив визнати
їх недійсними, посилаючись при цьому як на
норми цивільного (ст. 203, 215 ЦКУ), так і на
норми трудового законодавства (ст. 9, 22, 39,
231, 232, 233 КЗпП).
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог з
тих підстав, що трудовий контракт не може бути
визнаний недійсним за нормами ЦКУ щодо недій
сності правочинів, судом правильно зазначено,
що правовідносини сторін існують виключно в
межах трудового контракту, тому регулюються
трудовим і спеціальним законодавством, трудо
вий контракт не є правочином у розумінні статті
202 ЦКУ і не може бути визнаний недійсним із
підстав, передбачених статтями 203 та 215 ЦКУ.
Колегія суддів погодилася з таким висновком,
адже він відповідає правовій позиції Верховного
Суду України, висловленій у постанові від 24
червня 2015 р. у справі № 6-530цс15 і врахо
ваній судом першої інстанції під час вирішення
спору.
Разом з тим позивач у позовній заяві, окрім
норм цивільного законодавства, зазначав про
невідповідність умов трудового контракту
нормам трудового законодавства та супереч
ність окремих положень контракту Конституції
України.
Вирішуючи питання щодо порушення трудо
вого законодавства, суд обмежився лише вказів
кою про те, що положення статті 9 КЗпП щодо
недійсності трудових договорів не поширюються
на контрактну форму трудового договору.
Колегія суддів вважає, що рішення суду в
частині правового обґрунтування відповідності
положень трудового контракту, укладеного між
Особою_1 та фізичною особою — підприємцем
Особа_3, нормам законодавства про працю слід
змінити, враховуючи такі мотиви.
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Відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП
контракт — це особлива форма трудового дого
вору, в якому строк його дії, права та обов’язки
і відповідальність сторін (в т. ч. матеріальна),
умови матеріального забезпечення та організації
праці працівника, умови розірвання договору,
в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися
угодою сторін. Сфера застосування контракту
визначається законами України.
Право на укладення контракту між праців
ником та фізичною особою — підприємцем
передбачено статтею 46 Господарського кодексу
України від 16 січня 2003 р. № 436-IV.
Отже, сторони були вправі укласти трудовий
договір у формі контракту.
Порядок та особливості укладення контрак
тів під час прийняття на роботу працівників на
підприємства, в установи, організації незалежно
від форми власності, виду діяльності та галузевої
приналежності, а також до громадян, визна
чаються Положенням про порядок укладання
контрактів при прийнятті (найманні) на роботу
працівників, затвердженим постановою КМУ від
19 березня 1994 р. № 170 (далі — Положення),
із такими змінами та доповненнями.
Пунктом 5 цього Положення передбачено,
що умови контракту, що погіршують становище
працівника порівняно з чинним законодавством,
угодами і колективним договором, вважаються
недійсними.
Зазначений пункт Положення за змістом є
аналогічним статті 9 КЗпП, згідно з якою умови
договорів про працю, які погіршують станови
ще працівників порівняно із законодавством
України про працю, є недійсними.
Конституційний Суд України в пункті 5
рішення від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 зазна
чив про те, що умови контракту, які погіршують
становище працівника порівняно з чинним зако
нодавством, угодами і колективним договором,
вважаються недійсними (ст. 9 КЗпП).
У цьому ж рішенні Конституційний Суд
України зазначив, що незважаючи на засте
реження, які містяться в КЗпП та інших актах
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трудового законодавства і спрямовані на захист
прав громадян під час укладання ними трудо
вих договорів у формі контрактів, сторонами в
контракті можуть передбачатися невигідні для
працівника умови: це, як правило, тимчасовий
характер трудових відносин, підвищена відпо
відальність працівника, додаткові підстави для
розірвання договору тощо.
Отже, аналізуючи норми законодавства про
працю, враховуючи висновки Конституційного
Суду України, колегія суддів дійшла висновку,
що в трудовому контракті можуть передба
чатися невигідні для працівника умови, в т. ч.
щодо відповідальності, але вони не повинні
суперечити чинному законодавству.
Пунктом 9.8 трудового контракту перед
бачено, що до працівника, який безпідставно
розірвав контракт, можуть бути застосовані
санкції відповідно до умов контракту та висунуті
вимоги щодо відшкодування збитків, пов’язаних
з невиконанням працівником своїх професійних
посадових обов’язків у результаті звільнення,
а саме штраф у розмірі заробітної плати, перед
баченої пунктом 4.1 контракту, помноженої на
весь невідпрацьований період.
Аналізуючи вказане положення договору
щодо його відповідності законодавству України
про працю, слід зазначити, що трудовим законо
давством не передбачено можливості притягати
працівника до відповідальності за безпідставне
розірвання трудового договору та при цьому
застосовувати такий вид відповідальності, як
штраф за розірвання контракту.
Стаття 147 КЗпП передбачає застосування до
працівників за порушення трудової дисципліни
лише такі види стягнень, як догана та звільнення.
Інші види стягнень можуть встановлюватися
тільки законами, а не договором між праців
ником та роботодавцем.
Якщо вважати визначену в пункті 9.8 відпо
відальність у вигляді штрафу матеріальною, а не
дисциплінарною відповідальністю, то така умова
трудового контракту суперечить пункту 20
Положення, яким визначено, що контрактом
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не може бути застосовано до працівника повної
матеріальної відповідальності, крім випадків,
передбачених статтею 134 КЗпП.
Отже, умова трудового контракту про мож
ливість застосування до працівника санкцій і
висунення вимог щодо відшкодування збитків,
пов’язаних з невиконанням працівником своїх
професійних посадових обов’язків у результаті
звільнення, а саме штрафу в розмірі заробітної
плати, передбаченої пунктом 4.1 контракту,
помноженої на весь невідпрацьований період, є
недійсною згідно зі статтею 9 КЗпП та пунктом 5
Положення.
Колегія суддів вважає безпідставними поси
лання представника відповідача на постанову
Верховного Суду України від 26 грудня 2012 р.
у справі № 6-156цс12, оскільки ця справа і
висловлена у ній правова позиція стосувалась
інших обставин, а саме поновлення на роботі
особи, яка працювала за контрактом і була
звільнена в період тимчасової непрацездатності.
Окрім цього, в іншій правовій позиції
Верховного Суду України (постанова від 24 черв
ня 2015 р.) у справі № 6-530цс15, предметом
спору в якій також були трудові правовідносини
за контрактом та визнання недійсним договору
про виплату працівникові винагороди, судом
зазначено про те, що питання про наслідки від
хилення від положень трудового законодавства
під час укладення договорів про працю вичерпно
вирішено у статті 9 КЗпП, яка імперативно квалі
фікує згадані умови недійсними без необхідності
визнання їх такими в судовому порядку.
Отже, пункт 9.8 укладеного між сторонами
трудового контракту є недійсним на підставі
норм закону і не потребує визнання його таким
у судовому порядку.
Вирішуючи питання про відповідність пунк
ту 1.7, статей 51, 7 укладеного між сторонами
трудового контракту законодавству України,
колегія суддів вважає, що ці умови договору
не порушують передбачене чинним законо
давством право на працю та не погіршують
становища працівника.
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Так, пунктом 1.7 визначено, що до закінчен
ня терміну дії контракту працівник не має права
вступати в трудові відносини з іншими підпри
ємствами без отримання згоди відповідача.
Така умова трудового договору відповідає
частині другій статті 21 КЗпП, згідно з якою
працівник має право реалізувати свої здібності
до продуктивної та творчої праці шляхом
укладення трудового договору на одному під
приємстві або одночасно на декількох підпри
ємствах, в установах, організаціях, якщо інше
не передбачено законодавством, колективним
договором або угодою сторін.
Оскільки під час укладення угоди сторони
досягли домовленості й позивач погодився
не вступати в інші трудові відносини під час
дії контракту, така домовленість дозволена
трудовим законодавством, тому немає підстав
вважати, що ця умова погіршує становище
працівника порівняно зі становищем, визна
ченим законодавством України.
При цьому посилання позивача на те, що
окрім обмеження права на працю пункт 1.7 є
недійсним ще й з тих підстав, що в ньому не
визначено місця роботи працівника, оскільки
в згаданому пункті вказано (дослівно): «… є
основним місцем роботи працівника», що
суперечить статті 29 КЗпП, колегія суддів
також вважає безпідставним, оскільки після
укладення трудового контракту Особа_1 фак
тично була допущена до роботи, визначеної
в інших пунктах контракту, виконувала її без
будь-яких перешкод та знала, де її робоче
місце.
Зміст статей 51, 7 трудового контракту
полягає в такому: працівник зобов’язується під
час роботи за контрактом, а також протягом
трьох років після звільнення, не працювати
та не надавати послуг іншим організаціям,
які надають аналогічні послуги, не проводи
ти інформаційну, консультаційну та наукову
діяльність, що є конкурентною по відношенню
до послуг, товарів та бізнес-планів відповідача,
без письмового погодження з відповідачем.
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Щодо умов, викладених у статтях 51, 7
контракту, не працювати протягом строку
його дії, то такі умови, як зазначено вище,
повністю узгоджуються із частиною другою
статті 21 КЗпП.
Щодо обмеження права працювати про
тягом трьох наступних років після припинення
контракту, а саме необхідності отримання згоди
відповідача, слід зазначити, що ці умови дого
вору не порушують передбачене Конституцією
України право позивача на працю.
Без отримання згоди відповідача праців
ник зобов’язується не виконувати лише ту
роботу, яка є конкурентною по відношенню
до послуг, що надає відповідач. Така умова
договору пояснюється тим, що апаратник
хімчистки працює з текстильними виробами
та виробами з натуральної шкіри, обробляючи
замовлення в машинах хімічної чистки, де
відбувається чищення одягу з дотриманням
технологічних норм та процесів. Оскільки на
посаду апаратника приймаються особи без
спеціальної освіти, відповідач проводить про
фесійне навчання та стажування працівників.
За таких обставин визначені статтями 51
та 7 трудового контракту положення щодо
зобов’язання працівника не виконувати про
тягом трьох років після звільнення роботу,
конкурентну по відношенню до послуг, що
надає відповідач, без його згоди, не супере
чать частині третій статті 21 КЗпП та іншим
нормам законодавства України про працю,
тому колегія суддів не вбачає порушення прав
позивача.
При цьому колегія враховує, що умови,
визначені у статтях 51 та 7 трудового конт
ракту, не встановлюють жодних обмежень
для позивача після припинення трудових
відносин з відповідачем виконувати будь-яку
іншу роботу, окрім хімчистки одягу.
Тому в задоволенні вимог про визнання
недійсними пункту 1.7, статей 51 та 7 трудо
вого контракту, укладеного між сторонами,
слід відмовити через їх безпідставність.
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Нагадаємо, що згідно з частиною третьою
статті 21 КЗпП контракт є особливою формою
трудового договору, в якому строк його дії,
права, обов’язки та відповідальність сторін (у
т. ч. матеріальна), умови матеріального забез
печення та організації праці працівника, умови
розірвання договору можуть встановлюватись
угодою сторін. Сфера застосування контр
акту визначається законами України, тобто
контрактну форму трудового договору можна
укладати лише з категоріями працівників, щодо
яких застосування цієї форми передбачено
законодавством*.
Щодо останнього, то суд не розглядав
законності його укладення, оскільки, швидше
за все, це питання не було предметом позову.
Необхідно наголосити, що в разі укладення
контрактної форми трудового договору з пра
цівниками, щодо яких не передбачено укладення
контракту, така форма трудового договору буде
незаконною, тому роботодавцю слід перевіряти
можливість укладення контракту з певними
категоріями осіб.
З рішення суду випливає, що позивач (пра
цівник) звернувся до нього з двома вимогами:
 про визнання незаконними умов конт
ракту щодо притягнення працівника до відпо
відальності, пов’язаних з невиконанням праців
ником своїх професійних посадових обов’язків
у результаті звільнення, а саме штрафу в розмірі
заробітної плати, помноженої на весь невід
працьований період, тобто відповідальності за
дострокове розірвання контракту, ініційоване
працівником;
 щодо обов’язку працівника під час роботи
за контрактом, а також протягом трьох років
після звільнення не працювати та не надавати

послуг іншим організаціям, які надають анало
гічні послуги.
Що стосується відповідальності за достро
кове розірвання працівником контракту та при
тягнення його до матеріальної відповідальності,
то суд визнав ці норми такими, що не відповіда
ють законодавству про працю, адже згідно зі
статтею 9 КЗпП умови договорів про працю,
які погіршують становище працівників порів
няно із законодавством України про працю,
є недійсними. Випадки повної матеріальної
відповідальності передбачені статтею 134
КЗпП, перелік яких є вичерпним. Серед цього
переліку відсутня умова щодо покладення на
працівника матеріальної відповідальності за
дострокове припинення трудового контракту.
Тому таку вимогу контракту суд цілком право
мірно визнав недійсною.
З приводу обов’язку працівника під час дії
контракту та протягом трьох років після звіль
нення не працювати та навіть не надавати анало
гічних послуг (тобто обмеження надання послуг
за ЦПД), то суд, посилаючись на частину третю
статті 21 КЗпП, визнав цю норму законною,
аргументуючи тим, що роботодавець (відповідач)
проводив за свої кошти навчання працівника про
фесії, за якою той працював. Хоча, як випливає
з тексту цієї норми, таких умов вона не містить.
Більше того, статтею 201 КЗпП передбачено,
що для професійної підготовки та підвищення
кваліфікації працівників власник організує інди
відуальне, бригадне, курсове та інше виробниче
навчання за рахунок підприємства, організа
ції, установи. Тобто, на думку автора, визнання
законними вимог контракту щодо неможливості
працювати за професією, яку отримав працівник
на цьому підприємстві, зокрема, протягом трьох
років після звільнення, є таким, що протирічить
законодавству про працю.

* Про категорії осіб, з якими допускається укладення контракту,
див. журнал «Кадровик України» № 5/2017, с. 50.

Підготувала Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»
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Державна служба

Олексій Кравчук,

аудитор, доктор юридичних наук,
доцент, Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

Електронні декларації

посадових осіб

Цього року державні службовці та посадові особи вдруге (а дехто й утретє)
подаватимуть щорічну електронну антикорупційну декларацію. До них приєднаються й особи, які подаватимуть річну декларацію вперше. Тож у статті
розглянемо це питання докладніше

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (далі —
Закон № 1700);
 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» від 23 березня 2017 р. № 1975-VIII (далі —
Закон № 1975);
 Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування» від 10 червня 2016 р. № 3 (далі — Рішення № 3);
 Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — НАЗК);
 Державна фіскальна служба України (далі — ДФСУ);
 електронний цифровий підпис (далі — ЕЦП);
 реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — реєстраційний номер).

Нормативне регулювання
Подання електронної декларації регулюється розділом VII Закону № 1700. За час, що
минув від попередньої деклараційної кампанії,
особливих змін до цього Закону внесено не
було, тож низка проблем, які постали перед
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суб’єктами декларування, так і залишилися
невирішеними.
Натомість з огляду на зміни, внесені до Закону № 1700 наприкінці попередньої кампанії
Законом № 1975, до числа суб’єктів декларування за 2017 р. уперше потраплять нові категорії осіб. Згідно з Прикінцевими положеннями
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Закону № 1975 особи, яких цими змінами
віднесено до суб’єктів декларування, подають
першу декларацію у 2018 р. за період з дня
набрання чинності цим Законом (з 30 березня
2017 р.) до 31 грудня 2017 р.

Категорії осіб, які подають
декларацію
Не вперше декларацію подають такі основні
категорії осіб:
 особи, уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування (умовно
назвемо їх «держслужбовці», розуміючи, що до
них належать також і військові, і депутати, і вищі
посадові особи, а також деякі інші суб’єкти, визначені п. 1 частини першої ст. 3 Закону № 1700);
 посадові особи юридичних осіб публічного права (пп. «а» п. 2 частини першої ст. 3
Закону № 1700)*.
Уперше декларацію подають:
 особи, які входять до складу наглядової
ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на
меті одержання прибутку права (пп. «в» п. 2
частини першої ст. 3 Закону № 1700);
 особи, які входять до складу конкурсних
комісій, громадських рад, рад громадського
контролю, що утворені при державних органах
та беруть участь у підготовці рішень з кадрових
питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм (детальний
опис кола цих осіб міститься в п. 5 частини
першої ст. 3 Закону № 1700);
 фізичні особи — отримувачі грантів та
керівники громадських об’єднань та інших
непідприємницьких товариств, що здійснюють
антикорупційну діяльність (детальний опис
кола цих осіб — у п. 5 частини першої ст. 3
Закону № 1700).
* Детальніше про такі категорії див. журнал «Кадровик України»
№3/2017, с. 88.
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Форма декларації
Форма декларації затверджена Рішенням
№ 3. Сам документ складається із 16 розділів
і на початку містить правила його заповнення.
Декларація подається лише в електронній формі
на сайті НАЗК. Жодних можливостей подати
її в паперовому вигляді не існує. Для подання
декларації (а також для одержання доступу до
форми для її заповнення на сайті) потрібен ЕЦП.

Електронний цифровий підпис
Програмне забезпечення сайту НАЗК передбачає можливість застосування сертифікатів
ЕЦП, виданих різними центрами сертифікації. Якщо особа вже має сертифікат ЕЦП як
посадова особа (для підписання фінансових
документів, доступу до державних реєстрів),
вона, як правило, може використовувати його
для підписання декларації на сайті НАЗК і не
потребує окремого ключа.
Особі, яка не має сертифікату ЕЦП, необхідно такий сертифікат отримати. Повний
перелік центрів сертифікації ЕЦП наведено на
сайті НАЗК за посиланням https://portal.nazk.
gov.ua/login.
Найпоширенішим під час декларування за
2015 р. та 2016 р. було використання ЕЦП,
виданих органами ДФСУ, органами юстиції
та ПАТ «Приватбанк». Якщо особа має ключ,
одержаний у попередньому році, необхідно
перевірити його чинність. Як правило, ключ
чинний упродовж одного або двох років.

Терміни подання
Щорічна декларація подається всіма суб’єктами
декларування за попередній рік до 1 квітня
наступного року. Існують випадки, коли декларація може подаватися в інші терміни. До них,
зокрема, належать випадки:
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 подання декларації під час влаштування
на роботу, або для участі в певному конкурсі
для зайняття посади, або входження в певну
раду або комісію (декларація подається за
минулий рік). Для цього випадку строки подання декларації визначені лише для членів рад і
комісій — протягом 10 календарних днів від
дня входження до їх складу. Для влаштування
на роботу або проходження конкурсу подання
декларацій визначається правилами конкурсу
чи іншими правилами. Зазвичай така декларація подається до прийняття на роботу;
 подання декларації в разі припинення трудових відносин (звільнення). Формою
декларації визначено, що в такому випадку
вона подається до звільнення, а в разі звільнення з ініціативи адміністрації — не пізніше 20
робочих днів із дня, коли суб’єкт декларування
дізнався чи повинен був дізнатися про припинення трудових відносин. У такому випадку
декларація подається за період, не охоплений
раніше поданими деклараціями (тобто з 1 січня
по день звільнення). Зазначимо, що в такому
разі особа перебуває в нерівному становищі з
іншими суб’єктами декларування, в яких є три
місяці для подання декларації. Оскільки визначити суму доходу в середині місяця, як правило,
дуже важко, адже зарплата й деякі інші доходи
ще не нараховані, такі декларації майже завжди
позбавлені необхідної достовірності, оскільки
деякі доходи зазначаються приблизно;
 подання декларації після звільнення (за
повний звітний рік, у якому відбулося звільнення) також відбувається до 1 квітня.

Члени сім’ї
Для того, щоб підготуватися до подання декларації (незалежно від підстав її подання), необхідно визначитися з колом членів сім’ї, які
мають бути включені до неї разом із декларантом, та завчасно зажадати в них відповідну
інформацію. Члени сім’ї для подання річної
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декларації за 2017 р. визначаються станом на
31 грудня 2017 р.
Для подання декларації про членів сім’ї
необхідно підготувати інформацію про їх реєстраційний номер, а також таку саму інформацію про об’єкти, які підлягають декларуванню,
яку подає сам декларант.
Члени сім’ї визначаються залежно від проживання однією сім’єю, причому мають бути одночасно виконані три умови (ст. 1 Закону № 1700):
 спільне проживання;
 пов’язаність спільним побутом;
 наявність взаємних прав та обов’язків.
Для подружжя (чоловіка або дружини)
правило трьох умов не діє. Особи, які перебувають у шлюбі, є членами сім’ї незалежно
від спільного проживання.
Члени ж сім’ї не обов’язково мають бути
родичами по крові або шлюбу. Отже, ними
можуть бути батьки, діти або інші особи,
які водночас відповідають трьом згаданим
вище умовам (наголосимо, що всі ці умови
(як пов’язаність спільним побутом, так і наявність прав чи обов’язків чи навіть спільне проживання) є досить відносними, оціночними).
Важливо, що спільне проживання з членами
сім’ї визначається за місцем проживання, а не
за місцем реєстрації.
Розглянемо приклади підходів до визначення членів сім’ї:
 особа, з якою суб’єкт декларування проживає однією сім’єю без укладання шлюбу
(тобто так званий «неоформлений шлюб»),
є членом сім’ї. Під час вирішення, чи вважати
особу членом сім’ї в разі потреби складання
декларації, слід оцінити, наскільки (для цілей
декларування) це спільне проживання є сталим
(чи справді це сім’я). Слід зважати, наприклад,
на те, яку адресу вказуватиме декларант як
місце свого проживання. Якщо це, наприк
лад, не адреса реєстрації, а адреса квартири,
що належить «неоформленому» чоловіку або
дружині, то зрозуміло, що слід вказувати його
(її) в декларації як члена сім’ї;
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 якщо дружина чи чоловік проживає окремо, вона чи він вважається членом сім’ї;
 якщо діти або батьки проживають окремо, вони не вважаються членами сім’ї;
 якщо діти/батьки проживають разом,
вони для цілей декларування можуть вважатися
членами сім’ї, а можуть не вважатися (залежно
від наявності всіх трьох згаданих критеріїв).
Для батьків і дорослих дітей об’єктивно визначити пов’язаність спільним побутом важко,
тому декларант по суті вирішує це питання на
власний розсуд;
 якщо йдеться про проживання в гуртожитку, спільну оренду кімнати, квартири,
то особи, що лише спільно проживають і не
мають інших взаємних прав та обов’язків, не
вважаються членами сім’ї.

Місце проживання
Перед складанням декларації декларантові
необхідно визначитися, чи збігається зареєстроване місце проживання з фактичним (за
яким НАЗК може направляти кореспонденцію). Якщо не збігається, то в шапці декларації
вказуються обидві адреси (там передбачена
«галочка»).

Роботодавці й треті особи
У декларації вся інформація наводиться розгорнуто — тобто особа вказує суми доходів,
видатків, позик та інші позиції не загальною
сумою, а в розрізі контрагентів. Наприклад, від
кого одержано дохід, від кого одержана позика. У декларації зазначається найменування
(П. І. Б.), реєстраційний номер, адреса особи.
Цю інформацію слід завчасно підготувати для
декларування.
Важливо також, що якщо декларант чи
члени його сім’ї мають у користуванні чи володінні чуже майно, необхідно наводити інформа-
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Перед складанням декларації декларантові необхідно визначитися, чи
збігається зареєстроване місце проживання з фактичним
цію про його власника (так звану третю особу).
Наприклад, якщо власником нерухомості,
зазначеної в декларації, є третя особа (крім
декларанта та членів сім’ї), у декларації вказується тип такої особи (громадянин України,
іноземець, українська або іноземна юридична
особа, наводяться повні дані про неї: для громадян — дата народження та реєстраційний
номер, зареєстроване й фактичне місце проживання, для юридичних осіб — найменування
та код ЄДРПОУ, для іноземних юридичних
осіб — також місцезнаходження англійською
та українською мовами).
Іншим прикладом третьої особи є випадки
так званого «придбання автомобіля за довіреністю». Такий автомобіль, якщо декларант
чи члени сім’ї ним користується та володіє,
має відображатися як належний третій особі.
І навпаки, якщо особа «продала автомобіль за
довіреністю», він залишається належним їй.
У такому випадку інформацію про цей автомобіль слід наводити в декларації.

Справа (документи з декларування)
Радимо декларанту завести окрему папку
(теку), в якій збирати всі документи, пов’язані
з декларуванням. Це дасть змогу швидко й
зручно заповнити декларацію, уникнути зайвих
помилок, а також використати цю інформацію
в наступному році (роках). Крім того, в разі
перевірки суб’єкт матиме можливість швидко
та безпроблемно надати відповіді на будь-які
запитання щодо доходів та майна, а також
стосовно доходів та майна членів сім’ї. Проте
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зазначимо, що декларант не зобов’язаний
за законом спеціально підбирати «справу» з
декларування та окремо зберігати відповідні
документи.
До «справи» рекомендується включати (за
наявності), зокрема, такі документи:
 довідки про доходи за місцями роботи
щодо себе та членів сім’ї;
 довідки з органів ДФСУ про суми доходів,
повідомлених податковими агентами, щодо
себе та членів сім’ї;
 копії правовстановлювальних документів (договорів, свідоцтв, відповідних сторінок
техпаспортів) щодо об’єктів нерухомого майна
(землі, будівель, споруд), транспортних засобів
(автомобілів, причепів, літаків, човнів тощо);
 копії або оригінали документів на цінне
рухоме майно;
 довідки або виписки з банківських установ про наявність коштів на рахунку та нараховані відсотки;
 довідки або копії відповідних сторінок
установчих документів юридичних осіб, де особа
або члени сім’ї мають корпоративні права, відповідні витяги з Єдиного державного реєстру.

Чернетка
Інтерфейс із заповнення декларації на сайті
НАЗК дає змогу зберегти її чернетку, але при
цьому перевіряється ключ ЕЦП та пароль,
а також у момент збереження проводиться
логічний контроль за заповненням розділів,
робота з якими була розпочата. Якщо не пройти цього контролю та не виправити помилок
перед збереженням чернетки декларації, всі
внесені дані може бути втрачено.

Об’єкти декларування
Об’єкти, які підлягають декларуванню, визначені в частині першій ст. 46 Закону № 1700.
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Розглянемо їх по черзі й дамо пояснення щодо
кожного з них. Інформація про об’єкти наводиться в статті з позицій її завчасної підготовки — перед поданням декларації. Отже,
до інформації, яку необхідно підготувати до
декларування, належить така.

Інформація про об’єкти нерухомості
Ідеться про об’єкти нерухомості, що належать або використовуються декларантом або
членом сім’ї (незалежно від форми договору), у т. ч. на умовах оренди або безоплатного користування. До об’єктів нерухомості
належать земельні ділянки, житлові будинки,
квартири, кімнати, офіси, садовий (дачний)
будинок, гараж тощо.
Якщо особа, приміром, проживає в квартирі, будинку, які йому не належать, але вони
будуть зазначені як місце проживання (в шапці
декларації), їх обов’язково необхідно вказувати
й надавати інформацію про них як про об’єкти
нерухомості.
Про об’єкти нерухомості вимагається досить
детальна інформація, тому бажано зробити
копію правовстановлювального документа та
мати його при собі під час заповнення декларації. До інформації, яку належить підготувати
про об’єкти нерухомості, належить загальна
площа, реєстраційний номер, дата набуття
права, вартість за останньою грошовою оцінкою, місцезнаходження (адреса з поштовим
індексом), тип права (власність, спільна власність (потрібна інформація про розмір частки),
оренда, інше право користування, власником є
третя особа). Для інформації щодо земельної
ділянки необхідно мати кадастровий номер.
Якщо власником нерухомості, зазначеної
в декларації, є третя особа (крім декларанта
та членів сім’ї), вказується її тип (громадянин
України, іноземець, українська або іноземна
юридична особа, наводяться повні дані про
неї: для громадянина — дата народження та
реєстраційний номер, зареєстроване і фактичне
місце проживання, для юридичних осіб —
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найменування і код ЄДРПОУ, для іноземних
юридичних осіб — також місцезнаходження
англійською та українською мовами).
Наприклад, декларант із сім’єю проживає в
квартирі, що належить батьку, який не є членом сім’ї (спільно не проживає). Це буде третя
особа — власник, про яку необхідно наводити
повну інформацію.

Інформація про об’єкти незавершеного
будівництва
Для об’єктів незавершеного будівництва
декларуються: особа, якої стосується декларування (декларант, член сім’ї), вид об’єкта
(житлові будинки, квартири, кімнати, офіси,
садовий (дачний) будинок, гараж тощо), тип
об’єкта (об’єкт незавершеного будівництва,
об’єкт, не прийнятий в експлуатацію, об’єкт,
право власності на який не зареєстровано в
установленому порядку), загальна площа, реєстраційний номер, місцезнаходження (адреса
з поштовим індексом), кадастровий номер.
Зазначається зв’язок із суб’єктом декларування (належить на праві власності відповідно
до Цивільного кодексу України від 16 січня
2003 р. № 435-IV, повністю або частково побудований із будівельних матеріалів декларанта
або члена його сім’ї, належить третій особі, але
декларант може прямо або опосередковано
ним розпоряджатися).

Інформація про цінне рухоме майно (крім
транспортних засобів)
Інформація про цінне рухоме майно (крім
транспортних засобів), вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів на 1 січня
звітного року (для 2017 р. — 1600 грн × 100 =
160 000 грн) за одиницю.
До такого майна можуть належати: ювелірні
вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо.
Про цінне рухоме майно зазначається така
інформація: вид майна, період набуття права
на майно (до початку періоду здійснення функ-
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цій держави або в період здійснення функцій
держави), дата набуття права, вартість на дату
набуття права, торговельну марку, найменування виробника, опис майна, тип права на
об’єкт (власність, спільна власність, право
користування, оренда), якщо власником майна
є третя особа, наводиться інформація про неї.

Інформація про цінне рухоме майно
(транспортні засоби)
Наводиться інформація про такі транспортні
засоби: автомобіль легковий, вантажний, мотоцикл (мопед), сільськогосподарська техніка,
водний засіб, повітряний засіб тощо.
Про транспортні засоби зазначається така
інформація: особа, якої стосується об’єкт
(декларант або член сім’ї), вид майна, марка,
модель, рік випуску, реєстраційний номер,
дата набуття права, вартість на дату набуття
права, тип права на об’єкт (власність, спільна
власність, право користування, оренда), якщо
власником майна є третя особа, наводиться
інформація про неї.

Інформація про цінні папери
Це інформація про акції, боргові цінні папери, чеки, інвестиційні сертифікати, іпотечні
цінні папери, деривативи (похідні цінні папери),
приватизаційні цінні папери (ваучери тощо),
товаророзпорядчі цінні папери тощо.
Про цінні папери наводиться така інформація: особа, якої стосується об’єкт (декларант
або член сім’ї), вид цінного паперу, кількість,
номінальна вартість (за одиницю), дата набуття
права, емітент (третя особа), вид емітента —
громадянин України, іноземець, юридична
особа України чи іншої держави (інформація
про громадянина з реєстраційним номером,
інформація про юридичну особу з кодом
ЄДРПОУ, інформація про іноземну юридичну особу з місцезнаходженням українською
та англійською мовою), тип права на об’єкт,
власник (декларант або член сім’ї, або спільна
власність).
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Інформація про корпоративні права
Наводиться інформація про будь-які корпоративні права, крім акцій (вказаних у попередньому розділі). Тут зазначається: особа, якої
стосується об’єкт (декларант або член сім’ї),
юридична особа (емітент корпоративних прав);
країна реєстрації головного офісу, організаційно-правова форма, вартість у грошовому
вираженні, % від загального капіталу, тип права,
інформація про власника (декларант, член сім’ї,
третя особа).

Інформація про юридичних осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером)
яких є суб’єкт декларування або члени
його сім’ї
Наводиться та ж сама інформація, що й
стосовно корпоративних прав (але в частині осіб, кінцевим бенефіціарним власником
яких є декларант або члени його сім’ї), а також
інформація про реєстраційний номер, адресу,
телефон, факс, електронну адресу. Інформація
наводиться незалежно від того, що ця юридична
особа вже була зазначена в попередніх розділах.
Згідно зі статтею 1 Закону «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 р.
№ 1702-VII кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) — це фізична особа, яка незалежно
від формального володіння має можливість
здійснювати вирішальний вплив на управління
або господарську діяльність юридичної особи
безпосередньо або через інших осіб.

Інформація про нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають: об’єкти
права інтелектуальної власності, що можуть
бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на
винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий
зразок, топографію інтегральної мікросхеми,
сорт рослин, торговельну марку чи комерційне
найменування, авторське право тощо), право

30

на використання надр чи інших природних
ресурсів тощо.
Наводиться інформація про особу, якої стосується об’єкт (декларант або член сім’ї), вид
активу, опис об’єкта, дата виникнення права та
вартість на дату виникнення права. Вказується
також тип права та інформація про власника.
Якщо йдеться про спільну власність, зазначається інформація про частку, а також може
наводитися інформація про співвласників.

Інформація про доходи
Наводиться інформація про кожний вид
доходів для декларанта і члена сім’ї, у розрізі
джерел отримання. Наприклад, якщо виплачувалася зарплата за сумісництвом у кількох
місцях, наводиться інформація про кожне місце
отримання доходу із зазначенням сум за кожним з них окремо. Перелік видів доходів, що
підлягають декларуванню, не є вичерпним, але
рекомендується уважно ознайомитися з ним,
щоб не пропустити жодного з видів доходів.
Декларуванню підлягають доходи незалежно
від суми. Для подарунку встановлено виняток:
декларуванню підлягають подарунки, якщо вартість подарунку чи подарунків, одержаних від
однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п’ять мінімальних зарплат на 1 січня звітного
року (для 2017 р. — 3200 грн × 5 = 16 000 грн).
Рекомендується також не відправляти
декларацію до того, як декларантом та членом
сім’ї буде отримано з органів ДФСУ за місцем
проживання довідки про суми доходів згідно з
інформацією, поданою податковими агентами
за рік. Відповідний запит до органів ДФСУ
необхідно робити після 10 лютого. Інформацію
про суми доходів у вигляді процентів на вклади
та рахунки банку необхідно одержувати окремо
в кожному банку (звіт до органів ДФСУ банки
в розрізі клієнтів не подають).
Наводиться інформація про такі види доходів: заробітна плата за основним місцем роботи, заробітна плата за сумісництвом, гонорари
та інші виплати за цивільно-правовими догово-
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рами, дохід від зайняття підприємницькою або
незалежною професійною діяльністю, дохід від
відчуження нерухомого майна, дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів
та корпоративних прав), дохід від відчуження
цінних паперів та корпоративних прав, дохід від
надання майна в оренду, дивіденди, проценти,
роялті, страхові виплати, благодійна допомога,
пенсія, спадщина, подарунок у грошовій або
негрошовій формі, приз, інші доходи.
Вказується розмір доходу, а також джерело доходу — фізична або юридична особа.
Наводиться тип особи: громадянин України,
іноземець, юридична особа України чи іншої
держави (інформація про громадянина з реєстраційним номером, інформація про юридичну особу з кодом ЄДРПОУ, інформація про
іноземну юридичну особу з місцезнаходженням
українською та англійською мовою).

Інформація про грошові активи
Наводиться інформація про залишок грошових коштів на 31 грудня 2017 р. Перелік
видів коштів, що підлягають декларуванню,
є невичерпним, але рекомендується уважно
ознайомитися з ним, щоб не пропустити жодного з видів коштів. Наводиться інформація
про готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок
та інших небанківських фінансових установ,
кошти, позичені третім особам, активи в дорогоцінних банківських металах тощо.
Декларуванню підлягають грошові активи,
якщо їх вартість сукупно перевищує 50 прожиткових мінімумів на 1 січня звітного року
(для 2017 р. — 1600 грн × 50 = 80 000 грн)
за одиницю. Якщо особа має на рахунках та
готівкою сукупно менше 80 000 грн, ці кошти
не підлягають декларуванню.
Під час декларування вказується вид коштів,
сума, валюта, установа, в якій відкрито рахунки
або до якої зроблено внески, зареєстрована в
Україні або за кордоном. Для української юридичної особи (наприклад, банківської установи)
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Під час декларування вказується вид
коштів, сума, валюта, установа,
в якій відкрито рахунки або до якої
зроблено внески, зареєстрована в
Україні або за кордоном
зазначається найменування і код ЄДРПОУ.
Для закордонної юридичної особи вказується
також країна і місцезнаходження українською
та англійською мовами. Щодо обов’язкового
повідомлення НАЗК про відкриття рахунку за
кордоном, то розглянемо це далі.

Інформація про фінансові зобов’язання
Наводиться інформація про отримані кредити, позики, в т. ч. кошти, позичені іншими особами, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми
позики (кредиту), розмір сплачених процентів
(окремо), зобов’язання за договорами страхування, зобов’язання за договорами недержавного пенсійного забезпечення, несплачені
податкові зобов’язання та інші.
Інформація в цьому розділі декларації
зазначається, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного року. Якщо розмір
зобов’язання не перевищує 50 прожиткових
мінімумів, встановлених на 1 січня звітного
року (для 2017 р. — 80 000 грн), зазначається
лише загальний розмір такого фінансового
зобов’язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики
(кредиту) у звітному році не перевищує 50
мінімальних заробітних плат, встановлених
на 1 січня звітного року, то зазначається лише
загальний розмір позики (кредиту)).
По кожному із зобов’язань (кожному кредиту, позиці тощо) вказується особа (юридична або фізична), перед якою існує відповідне
зобов’язання, наводиться інформація про цю
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особу (в т. ч. її реєстраційний номер), розмір,
валюта та дата виникнення зобов’язання. Якщо
стосовно зобов’язання існує поручитель або якщо
зобов’язання забезпечено майновим забезпеченням, наводиться інформація про поручителя та/
або забезпечення (наприклад, заставлене майно,
його місцезнаходження та власник).

Інформація про правочини (договори) та
видатки
Відомості про видатки та правочини зазначаються в декларації лише в разі, якщо розмір
відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів,
установлених на 1 січня звітного року (для
2017 р. — 80 000 грн).
Суб’єкт декларування повинен задекларувати випадки укладення договорів на придбання,
оренду або інші договори щодо нерухомого,
рухомого або іншого майна, із зазначенням
виду майна, країни, в якій здійснено правочин,
та розмірів видатку.
Сюди належать договори, на підставі яких
виникає або припиняється право власності,
володіння чи користування, у т. ч. спільної
власності, на нерухоме або рухоме майно,
нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання.
Правочини та видатки декларуються окремо.
Наприклад, під час декларування правочинів
мають зазначатися не лише ті, за якими особа
набула права власності, а й ті, за якими право
власності було припинено (наприклад, продаж).
Важливо, що стосовно правочинів, які перевищують встановлену межу в 50 прожиткових
мінімумів, особа повинна подавати повідом
лення про суттєві зміни в майновому стані.

Інформація про роботу за сумісництвом
У декларації наводиться інформація про
роботу за сумісництвом (як оплачувану, так і
неоплачувану), зазначається посада або опис
виконуваної роботи та інформація про юридичну або фізичну особу, в якої здійснювалася
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така робота (із зазначенням відповідно коду
ЄДРПОУ чи реєстраційного номера). Зверніть
увагу, якщо робота оплачувана — йдеться фактично про ту саму інформацію, яка наводилася
в розділі інформації про доходи (але лише
в частині сумісництва і без зазначення суми
доходу). Для неоплачуваної роботи ставиться
позначка «Неоплачувана».

Членство в організаціях та їх органах
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних (аудиту) чи наглядових органів
громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань; членство в таких об’єднаннях
(організаціях). Інформація зазначається, якщо
суб’єкт декларування обіймав зазначену посаду
або був членом організації упродовж звітного
періоду незалежно від тривалості.
Членство і входження до керівних органів
декларуються окремо. Йдеться про такі види
організацій: громадська чи благодійна організація, саморегулівне чи самоврядне професійне
об’єднання. Вказується код ЄДРПОУ організації. Для членства в органах повторюються назва
й код ЄДРПОУ організації та зазначається назва
й тип органу: керівний, ревізійний, наглядовий.

Додаткові поради щодо підготовки та
подання інформації
Інформацію про об’єкти декларування слід
підготувати завчасно як стосовно себе, так і
щодо членів сім’ї. Декларуванню підлягають як
об’єкти, що перебувають на території України,
так і ті, що перебувають за її межами.
Доходи та видатки в іноземній валюті зазначаються в гривнях за курсом НБУ на день їх здійснення, причому має бути зазначена держава,
в якій здійснено доходи або видатки. Вартість
майна вказується на дату останньої оцінки. Якщо
вона не проводилася, вартість зазначається на
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дату його придбання. Якщо вартість невідома,
вона не вказується. Суми заокруглюються до
гривні (сума в копійках не наводиться).
Якщо певна інформація відсутня, не можна
ставити позначку в полі «Член сім’ї не надав
інформацію», адже за законом це є підставою
для повної перевірки декларації.

Відсутність права на помилку
Виправлення в декларації можна зробити лише
протягом семи днів після подання декларації
(частина четверта ст. 45 Закону № 1700) і лише
один раз. Це означає, що до декларування слід
готувати максимально точну інформацію. Якщо
ж помилку виявлено протягом семи днів, слід
ще раз уважно перевірити всю інформацію,
адже подати виправлену декларацію вдруге не
вдасться. Крім того, слід мати на увазі, що в разі
виправлення в загальному доступі перебуватимуть обидві декларації — первісна та виправлена.

Завчасна підготовка інформації
Для подання декларації знадобиться знач
ний обсяг часу. До того ж не виключено, що
суб’єкту декларування доведеться відкласти
її заповнення на деякий час і спочатку знайти
додаткову інформацію. В останні дні строку
декларування (в березні) можливе виникнення
технічних проблем у роботі реєстру, а отже, на
заповнення декларації доведеться витратити
більше часу. На жаль, практика свідчить, що
минулого року деякі суб’єкти декларування
змушені були подавати декларацію на вихідних
або вночі через перевантаженість реєстру.

Довідка з органів ДФСУ
Проблемою для багатьох декларантів є неможливість завчасно одержати довідку з орга-
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Виправлення в декларації можна зробити лише протягом семи днів після
подання декларації й лише один раз
нів ДФСУ про суми доходів за звітний рік.
Насамперед через те, що термін подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку,
і сум утриманого з них податку за формою
№ 1ДФ за IV квартал закінчується 9 лютого.
Крім того, застаріле програмне забезпечення
та незавершені технологічні процеси в базах
даних не давали змоги податківцям у більшості
органів ДФСУ видавати довідки навіть у перші
тижні березня 2017 р.
Одержання такої довідки є доцільним
для звіряння власних даних з даними органів
ДФСУ. Часто суб’єкти декларування забувають про деякі доходи (наприклад, виплати з
обов’язкового страхування або певні незначні
«підробітки»). Якщо ж НАЗК налагодить автоматичне порівняння доходів з даними з форми
№ 1ДФ, в разі розбіжностей на декларанта
можуть очікувати неприємності — аж до притягнення його до відповідальності.
Важливо, що довідку можна одержати з
ключем ЕЦП через електронний кабінет на
сайті ДФСУ за посиланням https://cabinet.sfs.
gov.ua. Для цього можна, як правило, використовувати той самий ключ ЕЦП, що й для
декларування.

Перевірка своєчасності подання та
відповідальність
Звертаємо увагу, що за умисне неподання
декларації або декларування неправдивих
відомостей передбачено кримінальну відповідальність за статтею 3661 Кримінального
кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III.

33

Державна служба

При цьому роботодавець (стосується лише
роботодавців, посадовці яких є суб’єктами
декларування) згідно зі статтею 49 Закону
№ 1700 зобов’язаний перевіряти факт подання
суб’єктами декларування відповідно до цього
Закону декларацій та повідомляти НАЗК про
випадки неподання чи несвоєчасного їх подання. Важливо, що порядку такої перевірки законом не визначено. Насправді ж незрозуміло, яка
логіка в покладанні цього обов’язку на кожного
роботодавця, якщо в законі відповідна функція
покладена безпосередньо на НАЗК (частина
перша ст. 48 Закону № 1700).
Проблема полягає в тому, що технічно спеціальні функції контролю відсутні — немає
прив’язки суб’єктів декларування до роботодавців. Тобто останній може перевірити подання декларацій, лише зайшовши до реєстру
через загальнодоступний ресурс як звичайний
користувач.

Суттєві зміни в майновому стані
Згідно з частиною другою статті 52 Закону
№ 1700 у разі суттєвих змін у майновому стані
суб’єкта декларування, а саме отримання ним
доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених
для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (мається на увазі поточний рік, тож
для І півріччя 2018 р. — це 1762 грн × 50 =
= 88 100 грн), декларант у 10-денний строк
із моменту отримання доходу або придбання
майна зобов’язаний письмово повідомити про
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це НАЗК. Форма повідомлення, що затверджена Рішенням № 3, є дуже подібною до форми
декларації, але повідомити про той чи інший
об’єкт декларування (наприклад, про дохід)
особа має лише тоді, якщо він перевищив
зазначену суму. Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається
окреме повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.
Повідомлення про суттєву зміну в майновому стані щодо членів сім’ї (про отримання
доходу або придбання майна членом сім’ї) не
подається.

Повідомлення про відкриття рахунку
за кордоном
Важливо, що згідно з частиною першою та
третьою статті 52 Закону № 1700 декларант
у разі відкриття ним або членом його сім’ї
валютного рахунку в установі банку-нерезидента зобов’язаний у 10-денний строк письмово
повідомити про це НАЗК (порядок та форму
інформування затверджено рішенням НАЗК
від 6 вересня 2016 р. № 20), із зазначенням
номера рахунку та місцезнаходження банкунерезидента. Процедура подання цього повідом
лення відрізняється від подання декларації чи
повідомлення про суттєві зміни в майновому
стані. Повідомлення про відкриття рахунку
заповнюється в паперовій формі та подається до
НАЗК власноруч, поштою або у відсканованому
чи сфотографованому вигляді через програмне
забезпечення реєстру декларацій. 

Кадровик України

міжнародний досвід

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Професійна кар’єра
фахівців з управління
персоналом: досвід США

Ф

ахівців відділу персоналу, безумовно,
як і спеціалістів інших сфер діяльності, цікавить їх професійне майбутнє.
У США про перспективи фахової
кар’єри можна дізнатися із Довідника з професійної перспективи (Occupational Outlook
Handbook; далі — Довідник), який, зокрема,
містить інформацію про можливе збільшення
кількості робочих місць за певними професіями
в майбутньому, фактичні рівні заробітних плат,
потрібну освіту для успішного розвитку кар’єри
тощо. Процеси глобалізації, в яких провідну роль
відіграють компанії зі США, сприяють і тому, що
реалії нашої країни поступово наближатимуться
до реалій розвитку професійної кар’єри в США.
Тому вітчизняних фахівців кадрової справи мають
зацікавити перспективи професійного майбутнього їх колег зі США, адже тенденції ринку праці
цієї країни можливо в недалекому майбутньому
будуть характерними і для українського. Про це
далі в статті.

Загальна характеристика Довідника
Довідник був розроблений Бюро статистики
праці (Bureau of Labor Statistics) Департаменту
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праці США, а його електронна версія міститься
на сайті за посиланням http://www.bls.gov/ooh/
home. У професійному розрізі вся інформація в
ньому розподіляється на кілька великих узагальнених професійних груп, кожна з яких складається
з кількох професійних профілів більш вузької
спеціалізації, для кожного з яких надаються різні
характеристики професій (функції, рівні заробітної плати, прогнозована кількість робочих місць,
кваліфікаційні вимоги тощо) у 8 окремих секціях.
Крім того, на сайті можна знайти довідкову
інформацію щодо професійної кар’єри в різних
видах економічної діяльності — з цією метою
наводяться посилання на відповідні інтернетресурси (документи), різноманітні сервіси
для самостійного підбору професії, а також
можна робити вибірки різних професій за
певними ознаками: наприклад, професії з найбільшим рівнем заробітної плати, професії, які
характеризуються найвищим рівнем зростання
кількості робочих місць у майбутньому тощо,
для самостійного планування своєї кар’єри.
Зауважимо, що інформація, яка міститься на
сайті, є результатом науково-дослідної роботи
Департаменту праці США та інших авторитетних у сфері праці організацій, а також достатньо
актуальною, оскільки постійно оновлюється.
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Основні спеціалізації фахівців з управління персоналом у Довіднику
На практиці в американських компаніях, насамперед великих та транснаціональних, можуть
працювати фахівці з управління персоналом
вузьких спеціалізацій. Однак у різних професійних класифікаціях та професійних сервісах
«вузькі» фахівці, як правило, входять до більш
узагальнених професійних угруповань. Зокрема, інформація про фахівців у сфері управління
персоналом у Довіднику міститься у професійній групі «Менеджмент», яка має такі профілі:
 «Менеджери з персоналу» (Human
Resources Managers), основним завданням
яких є планування, спрямування та координація адміністративних функцій організації.
Вони також контролюють процеси залучення,
інтерв’ювання та наймання нового персоналу,
здійснюють консультування найвищого керівництва організації з питань стратегічного планування та відіграють роль єднальної ланки між
керівництвом організації та її працівниками;
 «Менеджери з компенсацій та пільг»
(Compensation and Benefits Managers), основ
ним завданням яких є планування, модернізація
(поліпшення) та контроль за програмами винагород за працю працівників;
 «Менеджери з професійної підготовки та
розвитку» (Training and Development Managers),
основним завданням яких є планування та
координація програм, спрямованих на поліпшення знань та вмінь працівників організації.
Професійна група «Бізнес і фінансова сфера» містить такі профілі:
 «Фахівці з управління персоналом»
(Human Resources Specialists), основним
завданням яких є залучення, вивчення,
інтерв’ювання та заповнення вакантних посад
працівниками. Також вони часто виконують
і інші завдання з управління людськими ресурсами, які пов’язані із взаємовідносинами
з працівниками, їх винагородою за працю та
професійною підготовкою;
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 «Фахівці з компенсацій, пільг та аналізу вакансій» (Compensation, Benefits and Job
Analysis Specialists), основним завданням яких
є практична реалізація програм з компенсацій
та винагород за працю в організації. Також вони
аналізують описи посад (посадових інструкцій)
для вирішення різних питань, пов’язаних з
класифікацією персоналу та його заробітною
платою;
 «Фахівці з навчання та розвитку» (Training
and Development Specialists), основним завданням яких є допомога у плануванні, втіленні та
адмініструванні програм професійної підготовки персоналу та підвищення його кваліфікації
та рівня знань;
 «Фахівці з трудових відносин» (Labor
Relations Specialists), основним завданням яких
є роз’яснення різних питань щодо укладення
трудових договорів (контрактів) з урахуванням нюансів, пов’язаних із заробітною платою
(оклади, тарифні ставки), оплатою листків
непрацездатності, пенсійним забезпеченням,
взаємовідносинами з профспілковими організаціями та керівництвом організації.

Суміжні спеціалізації фахівців
з управління персоналом
Довідник містить також професійну групу «Військова сфера», до якої належать не
лише військовослужбовці, які виконують
свої обов’язки на суто військових посадах,
таких, наприклад, як пілот винищувача або
піхотинець, а й багато фахівців, які виконують
обов’язки на посадах, аналогічних чи подібних
до посад у цивільній сфері: наприклад, лікарів,
юристів тощо. Таким чином працівники за
необхідності та можливості можуть продов
жувати свою професійну кар’єру, розпочату
в цивільній сфері, у подальшому у військовій
сфері чи навпаки.
Також слід зазначити, що весь персонал у
військові сфері розподіляється на військово
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службовців-контрактників рядового та сержантського складу та офіцерів — військових
командирів («лідерів»).
Зокрема, для сфери управління персоналом
у військовій сфері передбачені такі професійні
категорії:
 для військовослужбовців-контрактників сержантського складу — «Персонал з розвитку людських ресурсів» (Human Resources
Development Personnel), який виконує завдання з
наймання кваліфікованого персоналу у військовій
сфері, його розміщення на відповідних посадах та
реалізації програм з його професійної підготовки.
Ця узагальнена професійна категорія розподіляється на більш вузькі спеціалізації:
«Фахівці з персоналу» (Personnel Specia
lists);
«Фахівці з наймання персоналу» (Recruiting
Specialists);
«Фахівці з професійної підготовки» (Training
Specialists).
 для офіцерського складу — «Офіцери
(службовці) з розвитку людських ресурсів»
(Human Resource Development Officers), основ
ним завданням яких є управління процесами
рекрутингу персоналу, його розміщення та
програмами його професійної підготовки у
військовій сфері. Ця узагальнена професійна
категорія розподіляється на більш вузькі спеціалізації:
«Менеджери з персоналу» (Personnel
Managers);
«Менеджери з наймання персоналу»
(Recruiting Managers);
 «Директори з професійної підготовки і
навчання» (Training And Education Directors).
У військовій сфері США багато посад фахівців з управління персоналом займають військовослужбовці-контрактники сержантського
складу, у той час як в Україні такі посади традиційно заміщуються військовослужбовцями
офіцерського складу.
Крім продовження кар’єри у військовій сфері
фахівці з управління персоналом у подальшо-
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му можуть працювати за іншими спорідненими
спеціальностями, наприклад, у разі звільнення
чи обмеженої кількості вакансій за їхнім фахом
на ринку праці. Для того щоб зорієнтуватися в
цьому питанні, в кожному професійному профілі
передбачено окрему секцію «Подібні професії»
(Similar Occupations), у якій наводяться приклади
(з відповідними гіперпосиланнями і короткими
характеристиками) професій, які є подібними до
професійних категорій певного профілю щодо виконуваних завдань та обов’язків та/або необхідної
професійної підготовки (освіти, кваліфікації).
Наприклад, для профілю «Фахівці з персоналу» у секції «Подібні професії» будуть вказані
як споріднені професійні спеціалізації у сфері
управління персоналом (менеджери з персоналу тощо), так і інші, наприклад:
 «Представник з обслуговування клієнтів»
(Customer Service Representatives);
 «Агент із страхування» (Insurance Sales
Agents);
 «Фахівець із зв’язків з громадськістю»
(Public Relations Specialists) тощо.
Зрозуміло, що для того щоб оволодіти спорідненою професією фахівцю знадобиться менше годин додаткового навчання (стажування
тощо), ніж у разі повної зміни своєї професійної
спеціалізації.

Освіта та професійна підготовка
Зробити успішну кар’єру у певній сфері діяльності неможливо без отримання відповідної
освіти та професійної підготовки, яка б підтверджувалася належними документами. Для
допомоги в цьому питанні в кожному профілі
є секція «Як отримати посаду». Зокрема, для
того щоб обійняти посаду фахівця з управління
персоналом, особа у більшості випадків повин
на мати диплом бакалавра у таких сферах, як
людські ресурси, бізнес або інші споріднені
сфери. Зауважимо, що у США на практиці
диплом бакалавра цінується значно вище, ніж
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в Україні, адже в нашій країні для зайняття
багатьох посад у сфері управління персоналом вітчизняні роботодавці часто вимагають
наявність у кандидата диплома магістра або
спеціаліста.
Також під час навчання, як правило, особа має отримати відповідні знання (пройти
курсове навчання) у різних сферах бізнесу, у
трудовій сфері, психології, щодо професійного написання певних текстів, із менеджменту
людських ресурсів та бухгалтерського обліку.
Крім того, для працевлаштування на окремі
посади, зокрема фахівця з управління персоналом широкого профілю, може знадобитися
попередній досвід роботи, який, наприклад,
може бути набутий на посадах, пов’язаних з
обслуговуванням клієнтів, або в інших суміжних сферах.
Також багато професійних асоціацій, які
спеціалізуються на управлінні персоналом,
пропонують навчання на спеціальних курсах, призначених для підвищення кваліфікації
своїх членів. Після закінчення деяких з них
проводиться сертифікація за спеціальними
програмами. Наприклад, Товариство з управління людськими ресурсами (Society for Human
Resource Management; SHRM) пропонує сертифікати SHRM «Сертифікованого професіонала»
та «Старшого сертифікованого професіонала».
Крім того, Інститут із сертифікації HR (HR
Certification Institute; HRCI) пропонує кілька
сертифікатів експертів різного рівня.
Для того щоб отримати сертифікат, кандидату, як правило, потрібно скласти відповідний
іспит за умови володіння певним мінімальним
освітнім рівнем знань та досвідом роботи. Під
час екзамену перевіряється наявність у кандидата знань та його вміння їх використовувати
для прийняття обґрунтованих рішень у проблемних ситуаціях.
Хоча сертифікація переважно є добровільною справою, багато роботодавців можуть
надати перевагу саме сертифікованим кандидатам або взагалі не розглядати кандидатів, які
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не мають потрібних сертифікатів. Особливо це
стосується фахівців з управління персоналом
широкого профілю, адже саме такі сертифікати
підтверджують їхні знання та професійну компетенцію у сфері людських ресурсів.
У подальшому найбільш досвідчені та ефективні в роботі фахівці з управління персоналом
можуть бути висунуті на посади керівників
(менеджерські посади). Для успішного розвитку
кар’єри у сфері людських ресурсів для таких
працівників особливо важливими є вміння
щодо:
 здійснення комунікацій;
 прийняття рішень;
 орієнтування в різних деталях;
 налагодження міжособистісних стосунків.

Питання заробітної плати
Для кожної людини під час планування професійної кар’єри одним із найважливіших чинників є заробітна плата на певній посаді або у
певній сфері діяльності. Відповідна детальна
інформація для кожного професійного профілю
наводиться в секції «Оплата праці». Для профілів, пов’язаних з управлінням персоналом,
рівень медіанної заробітної плати за 2016 р.
наведено в таблиці 1.
Зауважимо, що показник медіанної заробітної плати, який використовується в Довіднику,
визначається як такий рівень заробітної плати,
коли 50 % усіх працівників певної професійної категорії отримують таку ж або більшу
заробітну плату, а 50 % — таку ж або меншу.
Зазначений показник часто об’єктивніше свідчить про рівень заробітної плати, ніж показник
середньої зарплати, який є більш звичним в
Україні. Зокрема, показник медіанної зарплати
є об’єктивнішим, якщо окремі нечисленні працівники отримують значно вищу заробітну плату, ніж інші, що досить характерно для України,
адже часто керівник може отримувати в кілька
разів вищу зарплату, ніж підлеглі. У США та в
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інших високо розвинених країнах розрив між
заробітними платами керівників та підлеглих
працівників у багатьох випадках може бути
значно меншим.
Наприклад, якщо у відділі з управління
персоналом працюють шестеро працівників, з яких один (керівник) отримує заробітну
плату в розмірі 20 000 грн, а інші п’ять — по
5000 грн, то середня заробітна плата у відділі становитиме: (20 000 + (5000 × 5)) ÷ 6 =
= 7500 грн. Медіанна зарплата в цьому випадку
дорівнюватиме: 5000 грн, що більш об’єктивно
відображає рівень заробітної плати більшості
працівників відділу.
Також у секції «Оплата праці» можна отримати інформацію і щодо розбіжностей у рівнях
заробітної плати працівників певних професійних категорій залежно від видів економічної
діяльності (таблиця 2).
Крім цього, у цій секції наводиться інформація щодо характеру та умов праці працівників
певних професійних категорій. Зокрема, зазначається, що багатьом фахівцям з управління

Сертифікація переважно є добровільною справою, але багато роботодавців можуть надати перевагу
саме сертифікованим кандидатам

персоналом, особливо тим, які працюють в
агентствах з працевлаштування, часто доводиться їздити в службові відрядження для
участі у ярмарках вакансій, відвідувати різні
навчальні заклади та зустрічатися з претендентами на вакантні посади.

Детальна інформація про професію
Безумовно, для планування своєї професійної
кар’єри недостатньо враховувати лише показник
заробітної плати. У багатьох випадках особі може
знадобитися детальніша інформація за певною

Розміри медіанних заробітних плат у 2016 р.
у різних фахівців з управління персоналом у США

Професійна категорія

Таблиця 1

Медіанна заробітна плата
(дол. США)

Менеджери з компенсацій та пільг

116 240

Менеджери з персоналу

106 910

Менеджери з професійної підготовки та розвитку

105 830

Фахівці з трудових відносин

62 310

Фахівці із компенсацій, пільг та аналізу вакансій

62 080

Фахівці з управління персоналом

59 180

Фахівці з навчання та розвитку

59 020
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Таблиця 2

Розміри медіанних заробітних плат у 2016 р. фахівців з управління персоналом
у США у різних видах економічної діяльності
Вид економічної діяльності
Професійні, наукові та технічні послуги

65 850

Урядові організації

64 120

Виробництво

61 660

Послуги з працевлаштування

51 100

Охорона здоров’я та соціальна допомога

50 580

професійною спеціалізацією стосовно виконуваних завдань та обов’язків, кваліфікації, умов
праці, технологій або програмного забезпечення,
що використовується в роботі, тощо. Узагальнена
інформація щодо зазначеного для окремих професійних профілів міститься в Довіднику, але для
детальнішого вивчення певної професії можна
скористатися спеціальними секціями, наприклад,
«Додаткова інформація». Зокрема, у цій секції є гіперпосилання на електронну професійно-інформаційну онлайн-мережу O*NET (The Occupational
Information Network), яка містить близько тисячі
детальних кваліфікаційних характеристик як
традиційних, так і найсучасніших професій.
Наприклад, у профілі «Фахівці з управління
персоналом» є гіперпосилання на детальний опис
професійної категорії з такою ж назвою у системі
O*NET з кодом 13-1071.00. На практиці до цієї
професійної категорії можуть належати такі
посади: «Корпоративний рекрутер» (Corporate
Recruiter), «Координатор з працевлаштування»
(Employment Coordinator), «Представник з працевлаштування» (Employment Representative),
«Фахівець з працевлаштування» (Employment
Specialist), «Координатор з людських ресурсів
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Медіанна заробітна
плата (дол. США)

(Human Resources Coordinator), «HR загального
профілю з людських ресурсів» (Human Resources
HR Generalist), «HR-фахівець» (HR Specialist), «Координатор з персоналу» (Personnel Coordinator),
«Рекрутер» (Recruiter) тощо.
Для ефективної роботи на зазначених посадах працівнику може знадобитися знання
сучасного прикладного програмного забезпечення, наприклад:
 з бізнес-розвідки та аналізу інформації: IBM Cognos Impromptu; MicroStrategy;
QlikView; Tableau;
 з управління людськими ресурсами: ADP
Workforce Now; Human Resource Management
Software (HRMS); VCG Pointwing; Recruiting
Wizard;
 для роботи з базами даних і відповідними запитами: FileMaker Pro; Google; LinkedIn;
Microsoft Access;
 з планування ресурсів підприємства:
Microsoft Dynamics; NetSuite ERP; Oracle
PeopleSoft; SAP;
 з обробки графіки і фото: Adobe
Fireworks; Adobe Flash; Adobe Photoshop;
Microsoft Visio.
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Перспективи збільшення кількості
робочих місць
Для розвитку кар’єри надзвичайно велику роль
відіграє і кількість робочих місць за відповідною
професійною спеціалізацією, адже важко знайти
роботу або професійно розвиватися у певній
сфері, якщо кількість робочих місць (наявних вакансій) у ній поступово зменшуватиметься. Для
отримання згаданої інформації кожний профіль
містить секцію «Прогнози щодо працевлаштування за професією» (Job Outlook). Наприклад,
прогнозується, що кількість робочих місць для
фахівців з управління персоналом за період з
2016 до 2025 р. збільшиться на 7 % (з 547 800
робочих місць до 586 400), тобто майже так
само, як для працівників за всіма професіями.
Разом з тим зростання кількості робочих місць
відрізнятиметься залежно від конкретної професійної спеціалізації.
При цьому найімовірніше, що компанії у
США в майбутньому швидше за все продов
жать передавати функції з управління персоналом на аутсорсинг організаціям, які надають
відповідні послуги, і менше братимуть таких
фахівців до штату. Крім того, ймовірно підвищуватиметься попит на фахівців з управління
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персоналом «широкого профілю», які зможуть
вирішувати все складніші питання щодо застосування законодавства про працю тощо.
У той же час працевлаштування фахівців з
управління персоналом певною мірою ускладнюватиметься, оскільки багато компаній ефективніше застосовуватимуть відповідні технології. Наприклад, замість того, щоб рекрутери відвідували
коледжі та ярмарки вакансій з метою пошуку
потрібних працівників, роботодавці повністю
переводитимуть процеси з наймання персоналу в
онлайн-режим за допомогою інтернет-ресурсів.
Крім того, вирішення багатьох завдань з адміністративної підтримки стає ефективнішим у разі
застосування спеціального прикладного програмного забезпечення, яке допомагає працівникам оперативно управляти певними процесами,
а також оновлювати (актуалізувати) інформацію,
що стосується людських ресурсів, що може знизити потребу у вузькоспеціалізованих фахівцях з
управління персоналом.
Отже, можна зробити висновок, що найкращі
перспективи щодо працевлаштування та розвит
ку своєї професійної кар’єри матимуть особи з
дипломом бакалавра за певною професією та
працівники, які пройшли сертифікацію в центрах
з професійної сертифікації. 
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Бюджетна сфера

Олена Морєва,

економіст-аналітик

Доплата за вислугу років

бібліотечним працівникам

У статті розглянуто питання про встановлення доплати за вислугу років
особі, яку прийнято на посаду бібліотекаря і яка до цього не працювала
на посадах, визначених у переліку, наведеному в додатку до Порядку
виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних
бібліотек, затвердженому постановою КМУ від 22 січня 2005 р. № 84
(далі — Порядок № 84)

П

рацівники державних і комунальних
бібліотек згідно з Порядком № 84 мають
право на щомісячне отримання доплати
за вислугу років залежно від стажу біб
ліотечної роботи. До стажу такої роботи цим
працівникам зараховується час, протягом якого
вони обіймали посади, передбачені Переліком
посад працівників державних і комунальних
бібліотек, які провадять культурну, освітню,
інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, вміщеним у додатку до Порядку № 84
(далі — Перелік). У таблиці наведено періоди
трудової діяльності, які також включаються до
стажу роботи працівників бібліотек.
Доплата за вислугу років бібліотечним працівникам встановлюється відповідно до Порядку № 84 та здійснюється в разі наявності
спеціального (бібліотечного) стажу, який дає
право на її одержання. Стаж роботи за спеціальністю осіб, яким установлюється така
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доплата, обчислюється сумарно за час роботи
на всіх посадах, зазначених у Переліку, а також
за періоди діяльності, визначені пунктом 3 Порядку № 84 (таблиця).
Наприклад, на посаду бібліотекаря навчального закладу прийнято особу, яка до
цього обіймала посаду провідного фахівця в
органах державної влади, методиста з бібліотечних фондів у навчально-методичному
центрі, бібліотекаря в комунальній бібліотеці
(із встановленням неповного робочого часу),
завідувача бібліотеки у вищому навчальному
закладі I–II рівнів акредитації. До стажу бібліотечної роботи зазначеному працівнику буде
зараховано стаж роботи на посаді бібліотекаря
комунальної бібліотеки незалежно від того, що
йому було встановлено неповний робочий час,
та час роботи на посаді завідувача бібліотеки у вищому навчальному закладі I–II рівнів
акредитації.
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№
з/п

Періоди діяльності, які враховуються до стажу
роботи працівників бібліотек

Примітка

1

Робота на посадах, передбачених Переліком

У всіх випадках

2

Час роботи в бібліотеках України, колишнього Союзу РСР на зазначених у Переліку посадах

У всіх випадках

3

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, — додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення
дитиною шестирічного віку

До досягнення дитиною шестирічного
віку

4

Час, коли працівник фактично не працював, але
за ним згідно із законодавством зберігалося місце
роботи (посада) та заробітна плата повністю або
частково (у т. ч. час оплачуваного вимушеного
прогулу, спричиненого незаконним звільненням
або переведенням на іншу роботу)

У всіх випадках

5

Час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до та після періоду підвищення кваліфікації працював у бібліотеці

За певних умов (тобто до підвищення
кваліфікації та після неї працівник має
обіймати посади, зазначені в Переліку)

6

Строкова військова служба, якщо працівник до
призову на військову службу працював у бібліотеці та протягом трьох місяців після звільнення з
військової служби (без урахування часу проїзду
на постійне місце проживання) був прийнятий на
роботу в бібліотеку

За певних умов (тобто необхідно, щоб до
призову та після звільнення з військової
служби працівник обіймав посаду, зазначену в Переліку. До того ж працевлаштування на зазначену посаду після звільнення з військової служби має відбутися
протягом трьох місяців)

Отже, доплата за вислугу років виплачується
працівникам державних і комунальних бібліотек
(публічних, спеціальних та спеціалізованих), окрім
тих осіб, які мають право на її виплату за стаж
роботи на інших підставах. Доплата визначається
залежно від стажу бібліотечної роботи і становить:
 якщо стаж роботи до 3 років — 0 %;
 від 3 до 10 років — 10 %;
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 від 10 до 20 років — 20 %;
 понад 20 років — 30 %.
Тож особі, яку щойно прийнято на посаду
бібліотекаря і яка до цього не працювала на
посадах, визначених у Переліку, та не має трирічного спеціального (бібліотечного) стажу,
виплачувати доплату за вислугу років немає
підстав. 
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Пенсійне забезпечення

Олена Охріменко,

директор департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду України

Пенсії за особливі заслуги
перед Україною

З

11 жовтня 2017 р. набули чинності
зміни, внесені Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення пенсій»
від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII до Закону
України «Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною» від 1 червня 2000 р. № 1767-III
(далі — Закон № 1767). Унаслідок внесених
змін, зокрема, визначено орган, який призначає пенсії за особливі заслуги перед Україною,
та строк, у який така пенсія встановлюється.
Так, Законом № 1767 передбачено, що пенсії
за особливі заслуги встановлюються територіальним органом Пенсійного фонду України. До
11 жовтня 2017 р. особам, зазначеним у пунктах
2, 6–8 статті 1 цього Закону, пенсії встановлювалися органом виконавчої влади у сфері пенсійного забезпечення, обласними, Київською міською
державними адміністраціями.
Наразі порядок встановлення пенсій за особ
ливі заслуги перед Україною спрощено. Особі,
за наявності в неї права на згадану пенсію, слід
звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України із заявою та документами,
які підтверджують особливі заслуги. Територіальний орган Пенсійного фонду України розглядає
заяву про встановлення (перерахунок) пенсії за
особливі заслуги та в 10-денний строк з дня її
подання з усіма необхідними документами прий
має рішення про встановлення (перерахунок)
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або про відмову у встановленні (перерахунку)
такої пенсії.
Слід нагадати, що пенсії за особливі заслуги
призначаються громадянам, зазначеним у статті 1
Закону № 1767, які мають право на пенсію за
віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника
та за вислугу років.
Пенсія за особливі заслуги призначається
з дня звернення за встановленням такої пенсії
або з дня набуття права на неї, якщо звернення
відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття
права. Днем звернення за встановленням пенсії
за особливі заслуги вважається день прийняття
відповідної заяви з усіма необхідними документами. Якщо така заява надсилається поштою
й до неї додаються всі необхідні документи,
днем звернення вважається дата, зазначена на
поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
Якщо до заяви додані не всі необхідні документи,
територіальний орган Пенсійного фонду України
повідомляє заявникові, які документи мають бути
подані додатково. Якщо такі документи будуть
подані не пізніше трьох місяців з дня повідом
лення про необхідність подання додаткових
документів, днем звернення за встановленням
пенсії за особливі заслуги вважається день прий
няття або відправлення заяви про призначення
такої пенсії.
Наприклад, гр. І. 8 жовтня 2017 р. присвоєно
звання «Заслужений працівник соціальної сфери
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України». За встановленням пенсії за особливі
заслуги перед Україною до територіального
управління Пенсійного фонду України він звернувся 15 листопада 2017 р. Зважаючи на зміни,
внесені до Закону № 1767, гр. І. має право на
встановлення пенсії за особливі заслуги з дня
набуття права, тобто з дня присвоєння почесного
звання. Але враховуючи той факт, що зміни до
Закону № 1767 набрали чинності з 11 жовтня
2017 р., то саме з цієї дати таку пенсію й було
встановлено.
Зауважимо, що до 11 жовтня 2017 р. пенсія
за особливі заслуги перед Україною встановлювалась з дати звернення за її призначенням.
Слід зазначити, що розраховувати на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною
можуть громадяни нашої країни, які мають знач
ні заслуги у сфері державної, громадської або
господарської діяльності, мають досягнення в
галузі науки, освіти, охорони здоров’я, фізичної
культури та спорту тощо.
Отже, пенсія за особливі заслуги встановлюється:
 героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського
Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох
ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів,
чотирма і більше медалями «За відвагу», чотирма
і більше орденами України та колишнього Союзу
РСР, повним кавалерам ордена «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР», особам, відзначеним
почесним званням України, колишніх Союзу РСР
та Української РСР «народний»;
 ветеранам війни, нагородженим за бойові
дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю
Ушакова, незалежно від часу нагородження;
 видатним спортсменам — переможцям
Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх
ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та
Європи;
 космонавтам, які здійснили політ у космос,
членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;
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 народним депутатам України, депутатам
колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам
Кабінету Міністрів України та уряду колишньої
Української РСР;
 особам, відзначеним почесним званням
України, колишніх Союзу РСР та Української
РСР «заслужений», державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР,
нагородженим одним з орденів України або
колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою
Президії Верховної Ради Української РСР або
грамотою Президії Верховної Ради Української
РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 р.
було встановлено персональні пенсії союзного
чи республіканського значення;
 депутатам — всього чотирьох і більше
скликань Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в
колишній Українській РСР;
 матерям, які народили п’ятеро і більше
дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо
в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного
віку здійснювалося батьком, право на пенсію за
особливі заслуги надається батьку. При цьому
враховуються діти, усиновлені в установленому
законом порядку.
Пенсія за особливі заслуги призначається
як надбавка до розміру пенсії, на яку має
право особа згідно із Законом № 1767. Розмір пенсії за особливі заслуги перед Україною
встановлюється залежно від заслуг особи й
становить від 20 до 40 % від прожиткового
мінімуму, визначеного для осіб, які втратили
працездатність.
У разі підвищення розміру прожиткового
мінімуму, визначеного для осіб, які втратили
працездатність, територіальний орган Пенсійного
фонду України перераховує пенсії за особливі
заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір
прожиткового мінімуму. 
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Микола Постернак,

експерт з питань соціального
страхування

Обчислення страхового
стажу для оплати листків

непрацездатності

Ключове значення під час визначення розміру оплати за листком
непрацездатності має страховий стаж застрахованої особи, тож у статті
з’ясуємо, що таке страховий стаж, за яких умов та які категорії осіб його
набувають, а також як його тривалість та час набуття впливають на оплату
листків непрацездатності

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);
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464);
 єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ);
 цивільно-правовий договір (далі — ЦПД).

Поняття «страховий стаж»
Згідно з частиною першою статті 21 Закону
№ 1105 страховий стаж — це період (строк),
протягом якого особа підлягала страхуванню
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та
роботодавцем або нею страхові внески в сумі
не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
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Зауважимо, що в згаданій нормі не йдеться
про безперервність періоду набуття страхового
стажу, відповідно мається на увазі сума періодів, за які його було набуто незалежно від того,
скільки таких періодів було та на який період
часу вони переривались. Отже, в Законі № 1105
йдеться саме про загальний страховий стаж.
У той же час наведеною вище нормою
передбачено дві умови, дотримання яких обу-
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мовлює набуття особою страхового стажу.
Такими умовами є приналежність особи до
осіб, які підлягають соціальному страхуванню,
та факт сплати страхових внесків.
Коло осіб, які підлягають соціальному страхуванню, чітко визначено статтею 18 Закону
№ 1105. Ними є:
 особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах,
в установах, організаціях незалежно від форми
власності та господарювання, у т. ч. в іноземних
дипломатичних та консульських установах,
інших представництвах нерезидентів або у
фізичних осіб, а також обрані на виборні посади
в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування та в інших органах (далі —
наймані працівники);
 особи, які працюють на умовах ЦПД, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання,
у т. ч. в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб (далі — працівники
за ЦПД);
 фізичні особи — підприємці (далі — підприємці).
Вказані вище категорії осіб є застрахованими особами. Інші категорії осіб, які працюють або отримують прибуток від інших видів
діяльності, підлягають соціальному страхуванню та набувають статусу застрахованих осіб
виключно за умови участі в системі соціального
страхування на добровільних засадах.
Наступною умовою набуття страхового
стажу є сплата страхових внесків. Страховими
внесками до Фонду соціального страхування
України є відповідна частина ЄСВ, сплаченого в порядку та на умовах, визначених
Законом № 2464, та розподіленого в спосіб,
встановлений постановою КМУ «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 26 листопада 2014 р.
№ 675.
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Для набуття страхового стажу
особі необхідно не просто бути
найманим працівником, працювати
за ЦПД чи бути зареєстрованою як
підприємець, а також сплачувати в
установлені строки ЄСВ
Таким чином, для набуття страхового стажу
особі необхідно не просто бути найманим
працівником, працювати за ЦПД чи бути зареєстрованою як підприємець, а також сплачувати
в установлені строки ЄСВ. Наприклад, якщо
працівник тривалий час перебуває у відпустці
без збереження заробітної плати і за нього не
сплачується ЄСВ, то незалежно від того, що він
перебуває в трудових відносинах, страховий
стаж йому не зараховується.
Разом з цим якщо з особою укладено
ЦПД, однак визначені цією угодою роботи
або послуги не виконані й оплати за цим
договором така особа не отримала, то й ЄСВ
сплачено не буде, тож і страховий стаж не
зарахується. Натомість якщо обидві умови
набуття страхового стажу виконуються, особа
набуває страхового стажу.
Проте так було не завжди, адже працівники за ЦПД до 11 жовтня 2017 р., а саме
до внесення змін до Закону № 1105, не підлягали соціальному страхуванню та не мали
права отримувати матеріальне забезпечення
та соціальні послуги. Відповідно й страхового
стажу вони також не набували, незважаючи
на те що працювали за ЦПД та отримували за
ним оплату, з якої в установленому законом
порядку справлявся ЄСВ.
Наразі цей недолік виправлено, і працівники
за ЦПД підлягають соціальному страхуванню та
мають право на отримання страхових виплат.
При цьому згідно з частиною четвертою статті 21 Закону № 1105 до страхового стажу прирівнюються періоди починаючи з 1 січня 2016 р.,
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протягом яких особа не підлягала страхуванню
за Законом № 1105, але нею або роботодавцем
за неї сплачувався ЄСВ відповідно до Закону
№ 2464. Тобто особам, які працювали за ЦПД
до 11 жовтня 2017 р., все одно зараховується
страховий стаж з 1 січня 2016 р.
У той же час частиною першою статті 21
Закону № 1105 визначено умови зарахування
страхового стажу й за інших обставин. А саме
цією нормою передбачено, що до страхового
стажу зараховується:
 період відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку;
 період отримання виплат за окремими
видами соціального страхування, наприклад
допомоги по безробіттю;
 період отримання пенсії по інвалідності.
Інші періоди часу, ніж ті, про які вказано
вище, до страхового стажу не входять.

Визначення страхового стажу
До 2011 р., а саме до моменту набрання чинності Законом № 2464 та внесення відповідних змін до Закону № 1105, страховий стаж
визначався за даними, що містяться в трудовій
книжці працівника, а починаючи з 2011 р. — за
даними персоніфікованого обліку відомостей
про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування (частина друга ст. 21 Закону
№ 1105).
Наразі стаж, набутий по 31 грудня 2010 р.,
так само визначається за трудовою книжкою,
а стаж, набутий з 1 січня 2011 р. — за довідками
за формою ОК-5 або ОК-7. Зазначені довідки
видаються відділеннями Пенсійного фонду в
порядку та на умовах, визначених Положенням
про реєстр застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від
18 червня 2014 р. № 10-1.
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При цьому важливо розуміти, що в зазначених довідках страховий стаж вказується
виключно як розрахункова величина від суми
сплаченого ЄСВ. Тобто якщо працівника прий
нято на роботу посеред місяця і розмір його
заробітної плати дорівнює мінімальній заробітній платі, в довідці за формою ОК-5 або ОК-7
буде відображено, що за цей час він набув лише
півмісяця страхового стажу.
Натомість якщо за аналогічних умов прий
нято працівника із високою заробітною платою
і ЄСВ буде сплачено приблизно з 4000,00 грн,
у довідці буде вказано, що він набув повний
місяць страхового стажу.
На жаль, довідки за формою ОК-5 або ОК-7
недосконалі, адже в них не вказуються дати
укладення та розірвання трудових договорів,
строк дії ЦПД або момент реєстрації чи припинення підприємця. Відповідно для правильного визначення страхового стажу показники
довідки за формою ОК-5 або ОК-7 необхідно
порівнювати з трудовою книжкою працівника,
раніше укладеними ним ЦПД тощо.
У той же час якщо в трудовій книжці наявні записи про роботу в період після 31 грудня
2010 р., а довідками за формою ОК-5 або ОК-7
такий страховий стаж не підтверджується, враховувати записи у трудовій книжці до страхового
стажу немає жодних підстав. Адже починаючи
з 2011 р. страховий стаж визначається не за
даними трудової книжки, а за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

Розмір допомоги по тимчасовій
непрацездатності
Частиною першою статті 24 Закону № 1105
визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких
розмірах:
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 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;
 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;
 70 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;
 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.
Фактично, набувши вісім років страхового
стажу, не потрібно більше хвилюватися, адже за
будь-яких умов допомога по тимчасовій непрацездатності, підвердженій листками непраце
здатності, виданими внаслідок захворювання,
травми, необхідності доглядати за хворою
дитиною чи дорослим членом сім’ї, з цього
моменту виплачуватиметься в розмірі 100 %.
При цьому пунктом 5 статті 24 Закону № 1105
визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної
плати (доходу) незалежно від розміру страхового
стажу надається:
 застрахованим особам, віднесеним до
1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
 одному з батьків або особі, що їх замінює
та доглядає хвору дитину віком до 14 років,
яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
 ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII, в т. ч.
учасникам АТО;
 особам, віднесеним до жертв нацистських
переслідувань відповідно до Закону України
«Про жертви нацистських переслідувань» від
23 березня 2000 р. № 1584-III;
 донорам, які мають право на пільгу,
передбачену статтею 10 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР.
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Якщо працівник тривалий час перебуває у відпустці без збереження
заробітної плати і за нього не сплачується ЄСВ, то незалежно від того,
що він перебуває в трудових відносинах, страховий стаж йому не зараховується
Відповідно, якщо особа належить до однієї
з вищенаведених категорій, їй необов’язково
мати не менше восьми років страхового стажу,
адже вона й так має право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 %, звісно, за умови надання відповідного
посвідчення чи довідки встановленого зразка.

Обмеження розмірів допомоги по
тимчасовій непрацездатності й по
вагітності та пологах
Розмір страхового стажу має значення не лише
для визначення відповідного відсотка допомоги, його наявність або відсутність відіграє також
значну роль під час вирішення питання щодо
застосування обмеження розміру допомоги по
тимчасовій непрацездатності розміром однієї
мінімальної заробітної плати та щодо обмеження розміру допомоги по вагітності та пологах
розміром двох мінімальних заробітних плат.
Так, частиною четвертою статті 19 Закону
№ 1105 визначено, що застраховані особи, які
протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування мають страховий стаж менше
шести місяців, мають право на матеріальне
забезпечення відповідно до цього Закону в
таких розмірах:
 допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати
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(доходу), з якої сплачуються страхові внески,
але не більше за розмір допомоги, обчислений
із мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку;
 допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу),
з якої сплачуються страхові внески, але не більше
за розмір допомоги, обчислений із двократного
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Тобто якщо застрахована особа подала для
оплати листок непрацездатності й при цьому
тривалість її страхового стажу за рік перед
настанням страхового випадку менше ніж шість
місяців, допомога має надаватися в розмірі,
не вищому за розмір допомоги, визначеної з
однієї або двох мінімальних заробітних плат,
незалежно від того, що найманий працівник
за кілька років до цього набув більше восьми
років страхового стажу.
Сама по собі процедура обчислення розміру
допомоги з урахуванням обмеження мінімальною заробітною платою складається з кількох
етапів, і під час його визначення обов’язково
враховується розмір страхового стажу. Щоб
краще зрозуміти принцип обчислення, розглянемо його на прикладі.
На роботу 1 листопада 2017 р. влаштувався
працівник. Йому встановлено заробітну плату в
розмірі 5000,00 грн на місяць. Страховий стаж
цієї особи становить 10 років, тобто допомога
по тимчасовій непрацездатності надається їй
у розмірі 100 %. Однак упродовж останнього
року вона не працювала, не перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, не отримувала допомоги
по безробіттю чи пенсії по інвалідності, тобто
не набувала страхового стажу протягом року
перед влаштуванням на нове місце роботи.
17 січня 2018 р. працівник захворів і подав для
оплати листок непрацездатності.
Обчислити розмір допомоги по тимчасовій
непрацездатності можна скориставшись такою
покроковою інструкцією:
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 крок 1: визначити розмір середньоденного заробітку з фактичної заробітної плати.
Фактичний заробіток, отриманий працівником за фактично відпрацьовані повні місяці,
з 1 до 1 числа, що передують місяцю, в якому
настав страховий випадок, ділимо на календарні дні цього розрахункового періоду та
множимо отриманий результат на відповідний
відсоток страхового стажу:
(5000,00 грн + 5000,00 грн) ÷ (30+31) ×
× 100 % = 163,93 грн.
 крок 2: визначити розмір середньоденного заробітку з розміру мінімальної заробітної
плати.
Розмір мінімальної заробітної плати ділимо
на середньомісячну кількість календарних днів.
При цьому відсоток страхового стажу застрахованої особи під час такого обчислення не
застосовується, адже визначається не розмір
допомоги, а розмір обмеження:
3723, 00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 122,30 грн.
 крок 3: порівняти отримані результати:
163,93 грн > 122,30 грн.
Розмір середньоденного заробітку, обчисленого з фактичної заробітної плати, є вищим
за середньоденний заробіток, обчислений з
мінімальної зарплати.
 крок 4: враховуючи, що розмір середньоденного заробітку, обчисленого з фактичної
заробітної плати, є вищим за середньоденний
заробіток, обчислений з мінімальної зарплати,
розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаємо шляхом множення меншого
середньоденного заробітку (122,30 грн) на
кількість днів тимчасової непрацездатності,
засвідченої листком непрацездатності.
У той же час застосовуючи аналогічний
механізм обчислення розміру матеріального
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забезпечення щодо оплати листка непраце
здатності найманого працівника, страховий
стаж якого становить менше трьох років, що
дає йому право на отримання допомоги по
тимчасовій непрацездатності в розмірі 50 %,
очевидно, що обмеження розміром мінімальної
зарплати не застосовуватиметься, адже розмір середньоденного заробітку, визначеного
з фактичної зарплати, буде меншим за розмір середньоденного заробітку, отриманого з
мінімальної заробітної плати:
 крок 1:
(5000,00 грн + 5000,00 грн) ÷ (30 +31) ×
× 50 % = 81,96 грн.
 крок 2:
3723, 00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 122,30 грн.
 крок 3:
81,96 грн < 122,30 грн.
 крок 4: допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюється шляхом множення
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З набуттям восьми років страхового стажу допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання, травми тощо виплачуватиметься в розмірі 100 %
розміру меншого середньоденного заробітку
(81,96 грн) на кількість днів тимчасової непрацездатності, засвідченої листком непраце
здатності.
Таким чином, від того, наскільки правильно
визначено розмір набутого працівником страхового стажу, залежить не лише сума допомоги
по тимчасовій непрацездатності, а й необхідність застосування до підприємства штрафних
санкцій за порушення порядку використання
коштів Фонду соціального страхування.
Сподіваємося, що викладена інформація допоможе фахівцям відділу персоналу
та бухгалтерам правильно визначати розмір
страхового стажу найманого працівника та в
обумовлені законом строки й у відповідному
розмірі оплачувати листки непрацездатності. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

На підприємстві два місяці працює випускник професійно-технічного навчального закладу (далі — ПТНЗ). Постало питання
про надання йому щорічної відпустки. За який період і на скільки
днів надається щорічна відпустка цій категорії працівників та чи
обов’язково її надавати?

Питання щодо надання відпустки випускникам ПТНЗ врегульовано статтею
38 Закону України «Про професійнотехнічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98ВР (далі — Закон № 103/98). У ній зазначено, що
випускникам професійно-технічних навчальних
закладів денної форми навчання, які навчалися 10
і більше місяців, надається оплачувана відпустка
підприємством, установою, організацією протягом
перших трьох місяців роботи на ньому. Тривалість
щорічної основної відпустки випускників віком до
18 років становить 31 календарний день, випуск
ників віком понад 18 років — відповідно до встановленої на підприємстві для робітників певної
професії, спеціальності, посади.
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Міністерство праці та соціальної політики України в листі від 24 травня 2007 р.
№ 155/13/116-07 зазначало, що Законом
№ 103/98 гарантується надання зазначеної відпустки протягом перших трьох місяців роботи
на підприємстві, в установі, організації, а тому
ненадання такої відпустки в терміни, визначені
законом, слід вважати порушенням роботодавцем
або уповноваженим ним органом законодавства
про працю.
Зауважимо, що незважаючи на те, що лист
досить давній, роз’яснення фахівців відомства
є актуальними й на сьогодні, оскільки до статті 38 Закону № 103/98 зміни з того часу не
вносилися.
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На запитання читачів відповідає

Юрій Васильєв,

начальник відділу кадрів Фізико-технічного
інституту низьких температур
ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук
України

Як має діяти адміністрація підприємства, якщо особа віком понад
65 років, яку приймають на роботу, не має відмітки у військовому
квитку про виключення її з військового обліку й відмовляється йти
до військкомату? Чи можна приймати на роботу такого працівника?
Так, працівника, якому більше 65 років,
можна приймати на роботу не перевіряючи його військово-облікових
документів. Особа віком 65 років і старше відповідно до чинного законодавства не може бути
військовозобов’язаною.
Згідно з пунктом 4 частини шостої статті 37
Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232XII (далі — Закон № 2232) громадяни України,
які досягли граничного віку перебування в запасі,
підлягають виключенню з військового обліку у
військкоматах. Частиною четвертою статті 28
цього ж Закону визначено, що граничним віком
перебування в запасі та у військовому резерві
є граничний вік перебування в запасі другого
розряду.
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Відповідно до частин другої та третьої статті 28 Закону № 2232 граничний вік військово
зобов’язаних, які перебувають у запасі та мають
військові звання рядового, сержантського, старшинського складу, становить 60 років, для вищого
офіцерського складу — 65 років. Граничний вік
перебування у запасі військовозобов’язаних-жінок
становить 50 років незалежно від присвоєних їм
військових звань. Тобто особи, старші зазначеного віку, не є військовозобов’язаними, оскільки
досягли граничного віку перебування в запасі та
виключені з військового обліку. Необхідно також
зазначити, що обов’язок військовозобов’язаних
отримати у військкоматі відмітку про виключення
їх з військового обліку після досягнення граничного віку перебування в запасі законодавчо не
визначений. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у лютому та березні 2018 року*
Професійні свята в березні
2018 року

ЛЮТИЙ
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

Робочих днів — 20; вихідних — 8. Норма тривалості робочого часу — 160
годин.

01.03. В
 сесвітній день цивільної
оборони (традиц.)
10.03. Д
 ень землевпорядника
18.03. Д
 ень працівника податкової та
митної справи України
18.03. Д
 ень працівників житловокомунального господарства
і побутового обслуговування
населення
25.03. Д
 ень Служби безпеки України
26.03. Д
 ень Національної гвардії
України
27.03. М
 іжнародний день театру
(традиц.)

БЕРЕЗЕНЬ
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 — 9, святковий — 1 (8 березня — Міжнародний
жіночий день), скорочений робочий день — 7 березня. Норма тривалості
робочого часу — 171 година.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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62 Трудові відносини
70 1С для кадровика
83 Професійна класифікація
93 Підбираємо галузеві посади (професії)
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Сумісництво під час відпустки
Подія друга.

Усе геніальне — просте
Поспішаючи до кабінету після розмови з директором Світлана Євгенівна розмірковувала, що
їй робити далі. Без перебільшення можна сказати,
що це були навіть не просто міркування, а розробка
стратегічного плану з втілення обіцяного в життя на
тлі форс-мажорних обставин «нездоланної сили».
Насамперед потрібно було вирішити, яким
буде перший крок — чи зануритись у законодавчі папери, чи зателефонувати бухгалтеру зі
слізним проханням врятувати ситуацію.
З одного боку, здавалося, що слід було спочатку визначитися з нормою закону, яка б рег
ламентувала таку ситуацію та розкладала б по
поличках, як і що потрібно робити з точки зору
документації.
«З іншого, — міркувала керівник управління персоналом підприємства, — якщо я знаю
конкретні приклади таких випадків, принаймні
їх переказували інші фахівці, то законодавча
регламентація існує. Не можуть же досвідчені
кадровики оформляти такі важливі накази як
заманеться. Тому важливіше якнайшвидше знайти бухгалтера Тетяну Іванівну, щоб вона, не дай
боже, не виїхала за місто. Бо тоді буде…».
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Світлана Євгенівна з острахом відкинула цю
думку і аж здригнулася від можливих наслідків.
Сталося це якраз в тому місці довжелезного
коридору адміністративної будівлі, де він круто
повертав ліворуч. Освітлення тут і так завжди
було гіршим, ніж у інших місцях. А зараз, коли
підприємство після підняття тарифів економило
на освітленні, поворот був занурений у напівтемряву. На якусь мить молодій жінці здалося,
що з висоти затемненого кутка на неї дивиться
величезне обличчя директора підприємства
Тараса Андрійовича в образі козака-харак-

Треба було сп
очатку визнач
итися з нормою закону,
яка б регламен
тувала таку
ситуацію
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терника з «Ночі перед Різдвом» Гоголя. І не просто дивиться, а лукаво посміхається й шепоче:
«Де мої гроші на ковбаски та полядвиці? Де-е?
Де рулетики й шпондери? Де-е?..».
Ледь не спіткнувшись від хвилювання й
уявної примари директора, Світлана Євгенівна
кулею долетіла до свого кабінету. А за мить
вона вже гортала розділ «Контакти» у своєму
смартфоні, вишукуючи телефон бухгалтера.
— Аж ось він, нарешті, — прошепотіла сама
собі керівник управління персоналом, час від
часу схвильовано поглядаючи на двері, наче
образ козака-директора переслідував її.
Проте пошуки виявились марними — телефон Тетяни Іванівни не відповідав. Друга й третя
спроби зателефонувати принесли ті ж самі результати — бухгалтера не вдалося знайти. Відчай
почав підкрадатися до HR-менеджера — вона
надіслала повідомлення в Skype з поясненням
ситуації та проханням терміново зателефонувати, а сама заклацала по клавіатурі комп’ютера
в пошуках законодавчої бази.
— Так-так-так, — трохи заспокоюючись промовляла сама до себе Світлана Євгенівна, — ось
потрібний розділ. Ось необхідні статті. Зараззараз ми все знайдемо. Не можемо не знайти.
Тому що воно тут десь є. Ага, ось про сумісницт
во… А ось тут… Де ж зайти про тимчасовий
характер трудового договору?..
І нічого не знаходилось…
Ні, сказати, що в розділі «Трудовий договір»
КЗпП взагалі нічого не було, не можна. Просто
того, що давало б відповідь на її запитання,
справді не було. Важко уявити, чому саме так законотворці виписали ці норми закону. Можливо,
його авторам здавалося, що потрібно написати
щось таке універсальне — на всі випадки життя,
як то кажуть. А ви, любі кадровики і менеджери
з персоналу, самі вирішуйте, як вам зручно буде
в тій чи іншій ситуації. Але знайте, що б ви не
вирішили — це рішення потрібно втиснути в
рамки закону, навіть тоді, коли воно туди не
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Світлана Євгені
вна надіслала
повідомлення в
Skype з поясне
нням ситуації

втискається. А як ви думали? Кому
зараз легко?..
Та, напевно, найважче було в той момент
керівнику управління персоналом підприємства…
— Та що ж за суцільна халепа така! — вир
валось у Світлани Євгенівни, коли вона втретє
поспіль перечитувала одні й ті ж статті Кодексу. — Ні бухгалтера, ні нормативної бази, — уже
майже з відчаєм промовила жінка.
І знову, як у той момент у темному коридорі, цей відчай став майже відчутним. Світлана
Євгенівна на мить заплющила очі, щоб заспокоїтись та зосередитись. Але зась! У «темряві
думок» щось почало проявлятися, ворушитися
і… посміхатися. Так-так, то був той самий образ
козака-директора. Він лукаво примружував
око і промовляв: «Ось бачиш, дорогенька, залишилось тільки вареничками ласувати. Навіть
скибочки підчеревини нема». І в ту ж мить, як
і у гоголівського козака-характерника, перед
козаком-директором з’явився казанок, з якого
почали вистрибувати варенички. Але навіть першому варенику не вдалося здолати й половину
шляху, як Світлана Євгенівна розплющила очі,
й дратівливе марево зникло.
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— Почекайте, пане директору, —
звертаючись до свого уявного начальника, розмірковуючи стиха заговорила HR-менеджер. —

Якщо закон просто подає загальну процедуру
оформлення працівника за сумісництвом, то,
за великим рахунком, немає різниці, кого ми
оформлюємо: нашого працівника чи зовнішнього
фахівця. Залежно від потреби та ситуації, яка
спонукала застосувати механізм сумісництва,
фактично підприємство має право на свій розсуд
вирішувати, звідки взяти спеціаліста. У нас ось
така ситуація: брати ззовні неперевірену людину,
яка має нести високу матеріальну й фінансову відповідальність, просто недоречно. Тому й беремо
свого — надійного, перевіреного. І оформлюємо
за строковим трудовим договором… Ох, як то
кажуть: все геніальне виявляється таким простим.
Тієї ж миті як Світлана Євгенівна закінчила
умовну розмову з керівником, приємно дзенькнув
повідомленням телефон — бухгалтер Тетяна Іванівна відповіла, що дає згоду на оформлення за
сумісництвом і вже завтра готова вийти на роботу,
щоб видати зарплату готівкою.

Правовий коментар
* Детальніше
про роботу у
фізособи — підприємця див. у
журналі
«Кадровик
України»
№ 12/2017,
с. 31.
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Основним нормативним актом, яким
врегульовано питання про працю в країні, є КЗпП. Проте він містить небагато
інформації щодо сумісництва. Для вирішення цього питання слід скористатися
нормативними актами, які визначають
особливості роботи за сумісництвом,
якими є постанова КМУ «Про роботу
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі —
Постанова № 245) та Положення про
умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом
Міністерства праці України від 28 червня
1993 р. № 43 (далі — Положення № 43).

Відповідно до їх положень сумісництвом вважається виконання працівни
ком, крім своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної
роботи час на тому ж або іншому підприємстві, а також у фізичної особи —
підприємця, який використовує найману
працю*.
На практиці визначають два види
сумісництва — внутрішнє та зовнішнє,
проте в контексті ситуації, що розглядається в романі, йдеться про внутрішнє сумісництво, за якого може бути
укладено ще один трудовий договір на
тому ж підприємстві.
Словосполучення «у вільний від основ
ної роботи час» слід розуміти, що роботу за сумісництвом працівник може
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виконувати як у вільний від основної
роботи час, так і під час перебування
у відпустці. Тобто якщо у працівника є
бажання й час працювати додатково
понад норму робочого часу за основним
місцем роботи, він може це робити.
Законодавчою нормою, на яку роботодавець та працівник може спиратися
для виконання роботи в час, вільний від
виконання обов’язків за основним трудовим договором, є стаття 21 КЗпП.
Відповідно до неї працівник має право
реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному
або одночасно на декількох підприємствах. Таким чином, вона є підставою
для оформлення трудового договору
про роботу за сумісництвом.
Щодо тимчасовості виконання роботи, то з працівником може бути укладено строковий трудовий договір згідно
з пунктом 3 статті 23 КЗпП. Тобто
договір, який укладається на певний
строк у разі, якщо трудові відносини
не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням умов
виконання роботи**.
Однак для деяких посад існують
обмеження щодо роботи за сумісництвом. Зокрема, відповідно до
Постанови № 245 і Положення № 43
обмеження на роботу за сумісництвом
установлені для державних службовців
і працівників державних підприємств.
Згідно з цими документами тривалість
роботи працівників за сумісництвом не
може перевищувати чотирьох годин
на день і повного робочого дня у вихідний, а загальна тривалість роботи за
сумісництвом протягом місяця не має
перевищувати половини місячної норми
робочого часу.
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Окрім цього, обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися
керівниками державних підприємств,
установ та організацій разом із профспілковими комітетами лише щодо
працівників окремих професій та посад,
зайнятих на важких роботах i на роботах із шкідливими або небезпечними
умовами праці, додаткова робота
яких може призвести до наслідків, що
негативно позначаться на стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва.
Обмеження також поширюються на
осіб, які не досягли 18 років, та вагітних
жінок.
Але керівники державних підприємств, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо)
та їх заступники (за винятком наукової,
викладацької, медичної, творчої роботи,
яка визначена Переліком робіт, які не
є сумісництвом, наведеним у додатку
до Положення № 43) працювати за
сумісництвом не мають права (п. 4
Постанови № 245, п. 4 Положення
№ 43)***.
Для підприємств інших форм власності робота за сумісництвом не регламентується жодними нормативно-правовими актами, а тому якщо на таких
підприємствах норми щодо обмеження такої форми роботи не внесено до
колективного або трудового договору,
на роботі за сумісництвом можна працювати понад визначену пунктом 2
Постанови № 245 норму робочого часу.
Зважаючи на вищевикладене, якщо
на підприємстві відсутні обмеження
на сумісництво, бухгалтера, який перебуває у відпустці, можна прийняти на
роботу за сумісництвом на умовах
строкового трудового договору як іншого працівника.

** Детальніше
про роботу за
строковим
трудовим
договором див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 10/2016,
с. 64.

*** Детальніше про роботу директора
за сумісництвом див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 7/2017, с. 38.
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**** Детальніше про перелік
посад, що передбачають можливість застосування до
працівника
повної матеріальної відповідальності, див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 6/2017, с. 28.

***** Зразки
наказів про
прийняття та
звільнення працівників див. у
збірнику для річних передплатників журналу
«Кадровик
України» на
2018 р. «Зразки
наказів».
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Зрозуміло, що така процедура
супроводжуватиметься звичними
для прийняття працівника на роботу
правилами. Але для працівника, який
обійматиме посаду касира, необхідно
буде оформити ще й письмовий договір
про повну матеріальну відповідальність****.
Особа, яка приймається на роботу
за сумісництвом, має подати на підприємство заяву про прийняття на
роботу за сумісництвом і паспорт.
Оскільки посада, на яку приймають
особу, передбачає певні кваліфікаційні
вимоги та потребує певних навичок,
особа, яка приймається на роботу, має
надати диплом або інший документ про
освіту чи професійну підготовку. За
цих підстав роботодавець видає наказ
про прийняття на роботу за сумісництвом та подає повідомлення про
прийняття працівника на роботу до
Державної фіскальної служби України
згідно з постановою КМУ від 17 червня
2015 р. № 413.
Незважаючи на строковість трудового договору на працівника має бути
заведена особова картка за формою
№ П-2.
Оскільки з працівником укладено
окремий трудовий договір, до його трудової книжки (за бажанням працівника)
може бути внесено запис про роботу за сумісництвом. При цьому слід
керуватися пунктом 2.14 Інструкції
про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58.
Слід зауважити, що робочий час за
основним місцем роботи та за суміс-

ництвом обліковується окремо. У табелі обліку робочого часу внутрішнього
сумісника обліковують двома рядками
та за різними посадами. А отже, за
посадою бухгалтера в табелі працівник табелюватиметься як такий, що
перебуває у відпустці (наприклад, «В»),
а за посадою касира в табелі відображатиметься фактично відпрацьовані
години роботи, оскільки робота сумісника оплачується на підставі статті 1021 КЗпП.
Слід зауважити, що право на відпустки мають усі особи, які перебувають у трудових відносинах із підприємством, а отже, внутрішній сумісник
також не позбавлений його. Тож сумісник має право на щорічну відпустку
тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік з
оплатою відповідно до законодавства.
А внутрішній сумісник має право на відпустку за двома посадами, які обіймає
на підприємстві (як за основною посадою, а це не менше 24 календарних днів
за робочий рік, так і за сумісництвом).
Таке право особи, яку прийнято на
роботу за строковим трудовим договором на посаду касира, слід врахувати
під час припинення трудового договору
з підприємством, яке потрібно буде
оформити належним чином.
Нагадаємо, що звільнення з роботи
за сумісництвом провадиться в загальному порядку за тими ж підставами,
які передбачені КЗпП і для основних
працівників, та оформлюється наказом
про звільнення*****. Під час звільнення
працівникові виплачується грошова
компенсація за всі невикористані дні
щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей, якщо вони не були використані в
період роботи.
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P. S.
Тарас Андрійович гортав черговий місячний
звіт щодо присутності/відсутності працівників на роботі, запізнення, виконання планових
показників тощо. Усе було добре, все милувало
око — душа керівника співала соловейком у
вишневому садочку «бадьорих» цифрових нормативів, відображених у документі… Доки він не
натрапив на одну посаду, працівник якої більше
був відсутній, ніж присутній на робочому місці.
І це враховуючи, що фахівця брали на певний
строк саме для виконання в зазначений термін
певної роботи. І робота ця була достатньо
важливою для фірми саме в цей період!..
— Ви бачили цю красу, Світлано Євгенівно? — суворо, але як завжди з прихованим
гумором, запитав начальник HR-менеджера,
щойно вона прилетіла до кабінету.
— Так, звичайно, бачила! І вам доповідала
ще минулого місяця у службовій записці, що
ситуація дуже неприємна, — дипломатично
перекинула м’яч на поле керівника жінка.
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Тарас Андрійович зрозумів, що дійсно
недогледів і що «шмагати», як козак коня,
керівника управління персоналом підприємства буде недоречно. Тому почав шукати
конструктив.
— Ми можемо звільнити цю людину?
Бо з літа, як він є нашим працівником, він
фактично більше половини часу не працює!
А робота стоїть. І навіть ми з вами її вдвох
не зробимо, і не тому, що не зможемо, а
тому що… І взагалі, навіть якщо так, хто
ж тоді нашу роботу виконуватиме?
— На жаль, Тарасе Андрійовичу, — не бажаючи в 17-те за місяць вислуховувати гумореску українського класика у виконанні боса,
перевела на ділові рейки розмову Світлана
Євгенівна, — згідно із законодавством, якщо
людина хворіє, так просто взяти й звільнити
її підприємство не може.
— Отакої! — схаменувся директор. — Це
зовсім неприйнятно. Тому давайте пошукаємо рішення.
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Тривала непрацездатність:

оформлення та наслідки

У більшості випадків непрацездатність працівників є тимчасовою, але трапляється, що працівник продовжує хворіти впродовж тривалого часу. Тож у статті розглянуто, на які максимальні строки можуть видаватися листки непрацездатності, як їх оформлювати та оплачувати, як діяти в разі виникнення
потреби замінити працівника, який довго хворіє, та чи можна його звільнити

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 загальнообов’язкове державне соцільне страхування» від 23 вересня1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105);
 Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затверджений постановою КМУ від 26 червня 2015 р. № 440 (далі — Порядок № 440);
 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада
2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455);
 Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада
2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532/274);
 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 квітня 2008 р. № 189 (далі — Положення № 189);
 Фонд соціального страхування України (далі — ФССУ);
 листок непрацездатності (далі — ЛН);
 медико-соціальна експертна комісія (далі — МСЕК);
 лікарсько-консультаційна комісія (далі — ЛКК).
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Строки, на які видають листки
непрацездатності
Зазвичай непрацездатність працівника пов’язана із:
 його захворюванням;
 травмою;
 отруєнням;
 передопераційним, операційним та післяопераційним станом;
 вагітністю та пологами;
 доглядом за дитиною чи родичем;
 санаторно-курортним лікуванням.
У більшості випадків офіційним документом, що видається працівнику в разі встановлення його непрездатності та є підставою для

звільнення його від роботи, є ЛН. Крім того,
в окремих випадках непрацездатність працівника підтверджується довідкою про тимчасову
непрацездатність. Ці документи видаються
безоплатно як у державних, так і в приватних
закладах охорони здоров’я.
Основним нормативним документом, що
визначає строки, на які видають ЛН, є Інструкція
№ 455. Згідно з її нормами зазначені строки
залежать від того, з чим саме пов’язана непрацездатність (лікування, профілактика чи догляд
за іншою особою), а також від виду захворювання, його тяжкості та ускладнень. Для зручності
наведемо строки, на які видають ЛН у найпоширеніших випадках, у таблиці 1.
Таблиця 1

Строки, на які видають листки непрацездатності
Страховий випадок
Непрацездатність працівника внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві
Лікування працівника у
стаціонарі
Протезування працівника
у стаціонарі
Доліковування працівника
в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу
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Строк, на який видається ЛН
На весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення інвалідності
МСЕК.
До 30 календарних днів непрацездатності ЛН видає лікуючий лікар спільно із завідувачем відділення, а потім —
ЛКК на строк, не більше встановленого для направлення
на МСЕК
На весь період стаціонарного лікування. У разі потреби
продовження лікування в амбулаторних умовах ЛН може
бути продовжено на термін до трьох календарних днів
На час протезування і проїзду до стаціонару й назад
На весь термін, потрібний для закінчення лікування та
реабілітації з урахуванням проїзду, але не більше як:
 4 місяці безперервно з дня настання хвороби;
 5 місяців за одним захворюванням за останні 12 місяців;
 10 місяців — у разі захворювання на туберкульоз

Підстава
п. 2.1, 2.2
Інструкції
№ 455

п. 2.9
Інструкції
№ 455
п. 2.12
Інструкції
№ 455
п. 2.14
Інструкції
№ 455
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Страховий випадок

Строк, на який видається ЛН

Санаторно-курортне лікування працівника

На термін лікування та проїзду до санаторно-курортного
закладу й назад, але з урахуванням тривалості щорічної
(основної та додаткової) відпустки
Амбулаторний догляд за На період, протягом якого дитина потребує догляду, але
хворою дитиною віком до не більше 14 календарних днів. Після закінчення зазначе14 років
ного строку видається довідка
Догляд за дитиною віком На весь період стаціонарного лікування
до 6 років у разі її стаціонарного лікування
Догляд за важко хворою На період, коли за висновком ЛКК дитина потребує індидитиною віком від 6 до 14 відуального догляду
років у разі її стаціонарного лікування
Амбулаторний догляд за На строк до трьох календарних днів та як виняток не
дорослим членом сім’ї та більше семи календарних днів — в разі важкого захвохворою дитиною, старшою рювання на підставі рішення ЛКК (головного лікаря)
14 років
Непрацездатність у зв’язку У загальному випадку — на строк 126 календарних днів,
з вагітністю та пологами у разі передчасних або багатоплідних пологів чи виникнення ускладнень — 140 календарних днів, а жінкам, які
належать до постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, —
на 180 календарних днів
Зважаючи на зазначені в таблиці 1 строки,
на які видають ЛН, непрацездатність може
бути тимчасовою або тривалою (постійною).
У разі тимчасової непрацездатності, як правило,
оформляють один ЛН. Якщо ж непрацездатність
працівника має тривалий характер, зазвичай
оформляють декілька ЛН.

Нюанси оформлення нового ЛН
На практиці в разі тривалої непрацездатності та
закриття ЛН новий ЛН може бути відкрито як
первинний або як продовження попереднього.
Найбільше запитань стосовно того, який саме
ЛН необхідно оформити, виникає, якщо попередній ЛН закрито напередодні вихідних днів
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Підстава
п. 7.1.
Інструкції
№ 455
п. 3.3, 3.4
Інструкції
№ 455

п. 3.9
Інструкції
№ 455

п. 3.2
Інструкції
№ 455
п. 6.1–6.3
Інструкції
№ 455

або якщо одразу після закриття попереднього
ЛН працівник звертається до лікаря з новим
захворюванням.
Важливим моментом є правильне визначення кількості страхових випадків: це впливає,
по-перше, на оформлення ЛН (продовження попереднього чи відкриття первинного),
а по-друге, на оплату за ним (за рахунок підприємства, де працює працівник, чи за рахунок
ФССУ).
Відповідно до пункту 1.3 Положення № 189
випадок тимчасової непрацездатності вважається одним, якщо тимчасова непрацездатність
триває безперервно від початку визначеного
захворювання, що підтверджується видачею ЛН
з можливим продовженням лікування в одному або кількох закладах охорони здоров’я, до
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відновлення працездатності із закриттям ЛН,
у якому заповнено поле «Стати до роботи».
При цьому якщо особа стала непрацездатною через одне й те саме захворювання або
травму до виходу на роботу або відпрацювала
неповний робочий день, випадок тимчасової
непрацездатності не переривається.

У той же час у разі виникнення в зазначених ситуаціях іншого захворювання (травми)
чи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами випадок тимчасової непрацездатності
вважається новим. Щоб краще зрозуміти
зазначені норми, розглянемо їх на прикладах
у таблиці 2.
Таблиця 2

Оформлення нового листка непрацездатності
в різних ситуаціях
№ з/п

Ситуація

Оформлення ЛН

1

Працівник хворів з 9 по 17 січня 2018 р., у
ЛН було вказано діагноз «хронічний панкреатит». 17 січня ЛН було закрито та заповнено поле «Стати до роботи» 18.01.2018 р.,
але 18 січня працівник знову звернувся до
закладу охорони здоров’я зі скаргами на
симптоми хронічного панкреатиту та хворів
по 26.01.2018 р. (включно)

У цьому разі це один страховий випадок, і лікар після
проведення експертизи тимчасової непрацездатності
відкриває ЛН як продовження попереднього.
Лікар закриває новий ЛН 26.01.2018 р., зазначивши
в полі «Стати до роботи» 27.01.2018 р.

2

Працівник з 9 по 17 січня 2018 р. перебував
у стаціонарі з діагнозом «хронічний панкреатит». 17 січня ЛН було закрито із заповнен
ням поля «Стати до роботи» 18.01.2018 р.,
але діагноз не вказано. 18 січня працівник
не вийшов на роботу, натомість у цей день
звернувся в поліклініку за місцем проживання зі скаргами на симптоми гострого
панкреатиту та надав лікарю виписку зі
стаціонару, де було зазначено діагноз «хронічний панкреатит»

Якщо лікар, до якого звернувся працівник, підтвердить діагноз, зазначений у виписці зі стаціонару, це
вказуватиме на один страховий випадок. Лікар з 18
січня відкриває новий ЛН як продовження поперед
нього, виданого в стаціонарі

3

Працівник хворів з 4 по 19 січня 2018 р., у
ЛН було вказано діагноз «хронічний панкреатит». 19 січня ЛН було закрито та заповнено поле «Стати до роботи» 22.01.2018 р.,
оскільки 20 та 21 січня 2018 р. — вихідні
дні. 22 січня працівник не вийшов на роботу
і знову звернувся до лікаря зі скаргами на
симптоми хронічного панкреатиту

У зазначеній ситуації також маємо один страховий
випадок, оскільки непрацездатність працівника
виникла через одне й те саме захворювання до
виходу на роботу (20 і 21 січня не були робочими
днями, тому вважається, що непрацездатність тривала безперервно). Лікар з 22 січня відкриває новий
ЛН як продовження попереднього
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№ з/п

Ситуація

Оформлення ЛН

4

Працівник хворів з 9 по 17 січня 2018 р., у
ЛН було вказано діагноз «хронічний панкреатит». 17 січня ЛН було закрито та запов
нено поле «Стати до роботи» 18.01.2018 р.
Працівник вийшов на роботу 18 січня, але
через три години відчув себе погано, і його
було госпіталізовано до лікарні. Лікар після
проведення експертизи тимчасової непрацездатності підтвердив діагноз «хронічний
панкреатит»

Оскільки в перший день виходу на роботу після
хвороби працівник відпрацював неповний робочий
день, випадок тимчасової непрацездатності не переривається. Лікар стаціонару з 18 січня відкриває
новий ЛН як продовження попереднього

5

Працівник хворів з 9 по 17 січня 2018 р., у
ЛН було вказано діагноз «хронічний панкреатит». 17 січня ЛН було закрито та запов
нено поле «Стати до роботи» 18.01.2018 р.
Працівник відпрацював 18 січня, але 19 січня
не вийшов на роботу і знову звернувся до
лікаря зі скаргами на симптоми хронічного
панкреатиту

У наведеному випадку навіть якщо лікар підтвердить
діагноз, вказаний у ЛН, зважаючи на те, що працівник
відпрацював один робочий день, маємо два окремих
випадки тимчасової непрацездатності. Тому лікар з
19 січня відкриває новий ЛН як первинний

6

Працівник хворів з 9 по 17 січня 2018 р., у Різні діагнози вказують на два окремих випадки
ЛН було вказано діагноз «хронічний панкре- тимчасової непрацездатності. Тому лікар з 18 січня
атит». 17 січня ЛН було закрито та запов відкриває новий ЛН як первинний
нено поле «Стати до роботи» 18.01.2018 р.
Працівник не вийшов на роботу 18 січня,
натомість у цей день викликав додому лікаря,
який встановив йому діагноз «гостра респіраторна вірусна інфекція»

У разі якщо новий ЛН є продовженням попереднього, про це зазначається в обох таких
листках. Зокрема:
 у новому ЛН — під назвою бланка «ЛИС
ТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ» в корінці ЛН та на
лицьовому боці ЛН підкреслюють слова «Про
довження листка», а також зазначають номер
та серію попереднього ЛН (п. 2.1 і 3.1 Інструкції
№ 532/274);
 у попередньому ЛН — на лицьовому боці
в полі «Стати до роботи» підкреслюють слова
«Продовжує хворіти» і вказують номер нового
ЛН (п. 3.13 Інструкції № 532/274).

66

Особливості оплати в разі оформлення
кількох ЛН
Відповідно до законодавства оплата за ЛН здійснюється за такими правилами:
 перші п’ять днів тимчасової непрацездатності (якщо вона не пов’язана із захворюванням
або травмою внаслідок нещасного випадку на
виробництві) оплачуються за рахунок коштів
підприємства, де працює працівник, відповідно
до Порядку № 440;
 починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності
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або до встановлення інвалідності виплачується
допомога за рахунок коштів ФССУ (частина
друга ст. 22 Закону № 1105).
Звертаємо увагу, що зазначені правила застосовуються до ЛН із позначкою «первинний».
Якщо ж ЛН містить позначку «Продовження
листка № __», то він повністю оплачується за
рахунок ФССУ. Отже, якщо працівнику в період
лікування оформлено кілька ЛН, для їх оплати
важливо правильно встановити кількість страхових випадків.
Якщо має місце один страховий випадок
і якщо перший ЛН містить позначку «первинний», а другий (третій тощо) — позначку
«Продовження листка № __», то:
 за ЛН із позначкою «первинний» — перші
п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів підприємства, де
працює працівник, а починаючи із шостого дня
хвороби й до закриття ЛН працівнику виплачується допомога за рахунок коштів ФССУ;
 за ЛН із позначкою «Продовження листка
№ __» — за всі дні працівнику виплачується
допомога за рахунок коштів ФССУ.
У такому випадку розрахунковий період
для обчислення суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів підприємства, де працює працівник,
та допомоги від ФССУ визначають лише один
раз — за первинним ЛН.
Якщо мають місце два і більше страхових
випадки і якщо на всіх ЛН стоїть позначка
«первинний», то за всіма такими ЛН перші п’ять
днів тимчасової непрацездатності оплачуються
за рахунок коштів підприємства, де працює
працівник, а починаючи із шостого дня хвороби й до закриття ЛН працівнику виплачується
допомога за рахунок коштів ФССУ.
У такому разі розрахунковий період для
обчислення суми оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
підприємства, де працює працівник, та допомоги від ФССУ визначають окремо за кожним
страховим випадком.
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Заміна працівника в разі його
тривалої непрацездатності
Відсутність працівника на робочому місці під
час тривалої непрацездатності призводить до
того, що його трудові обов’язки залишаються невиконаними, а це, у свою чергу, може
призвести до певних негативних наслідків у
роботі підприємства. Тому нерідко керівництву
доводиться на цей час шукати заміну хворому
працівнику.
Відповідно до законодавства зробити це
можна шляхом застосування одного з таких
варіантів:
 перерозподілити обов’язки відсутнього працівника між іншими працівниками без
звільнення їх від своєї основної роботи шляхом
збільшення обсягу робіт чи зони обслуговування або через покладання виконання обов'язків
тимчасово відсутнього працівника на працівника підприємства;
 укласти з кимось із працівників підприємства строковий трудовий договір про виконання роботи тимчасово відсутнього працівника
за сумісництвом;
 укласти строковий трудовий договір з
особою, яка не є працівником підприємства.
Щоб керівництву підприємства прийняти
рішення стосовно того, який саме із зазначених
варіантів заміни хворого працівника є найбільш
доцільним, керівник структурного підрозділу,
де працює такий працівник, насамперед має
визначити обсяг робіт, виконання яких є необхідним для забезпечення нормальної роботи
підприємства, та працівників, на яких можна
покласти додаткові обов’язки.
Після отримання від таких працівників згоди
на виконання робіт, не обумовлених трудовим
договором, керівник структурного підрозділу
викладає свої пропозиції в доповідній записці
на ім’я керівника підприємства. У ній доцільно
не лише обґрунтувати необхідність перерозподілу обов’язків на час тривалої непрацездатності основного працівника, а й запропонувати
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розміри доплат кожному з працівників пропорційно обсягу виконаних додаткових робіт.
Рішення щодо зазначеного в доповідній
записці питання керівник підприємства викладає в резолюції: зазвичай вона містить вказівки
стосовно конкретних осіб, між якими буде
розподілено обов’язки, строки виконання, розміри оплати. Покладення виконання обов’язків
тимчасового відсутнього працівника на іншого
працівника оформлюють наказом з кадрових
питань.

Направлення на МСЕК
Якщо працівник хворіє тривалий час і був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців
безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців у зв’язку
з одним і тим самим захворюванням або його
ускладненнями за останні 12 місяців, а в разі
захворювання на туберкульоз — протягом 10
місяців з дня настання непрацездатності, то ЛКК
лікувально-профілактичного закладу за місцем
проживання або лікування має направити його
для огляду до МСЕК (п. 4.1 Інструкції № 455).
Листок непрацездатності, виданий на період, що
перевищує зазначені строки, без примітки про
проведений огляд МСЕК, вважається виданим
неправомірно й оплаті не підлягає.
За результатами огляду МСЕК працівник
може бути визнаний:
 особою з інвалідністю;
 працездатним;
 непрацездатним.
У разі визнання працівника особою з інвалідністю можливість його подальшої роботи залежить від інформації, вказаної в довідці до акта
огляду та в індивідуальній програмі реабілітації.
Тобто визнання працівника особою з інвалідністю не є підставою для його звільнення з роботи.
За відсутності медичних протипоказань він може
продовжувати трудову діяльність на своєму або
спеціально створеному робочому місці.
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Якщо працівника визнано непрацездатним,
але без встановлення інвалідності, то допомога
по тимчасовій непрацездатності продовжує
надаватись йому і за період, що перевищує
чотиримісячний строк до одужання або встановлення інвалідності на наступному огляді МСЕК.

Звільнення в разі тривалої
непрацездатності
Трапляється, що в разі тривалої непрацездатності працівника перед керівництвом підприємства постає питання щодо його звільнення та
прийняття на його робоче місце іншого працівника. Чи можна так діяти та в яких випадках?
Частина третя статті 40 КЗпП забороняє
керівнику підприємства або уповноваженому органу за власною ініціативою звільняти
працівника з роботи в період його тимчасової
непрацездатності, за винятком звільнення,
передбаченого пунктом 5 частини першої
цієї ж статті.
У свою чергу, згідно з вказаною нормою
керівник підприємства має право звільнити працівника, який не з’являється на роботі
більше як чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, яка не пов’язана з
вагітністю та пологами, та якщо законодавством не встановлено тривалішого строку збереження місця роботи (посади) в разі певного
захворювання.
Якщо непрацездатність триває менш як
чотири місяці або більше цього строку, але
з перервами навіть на один день, підстав для
звільнення працівника з роботи немає. Також
вказаний пункт містить застереження, що за
працівниками, які втратили працездатність у
зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним
захворюванням, місце роботи (посаду) слід
зберігати до відновлення працездатності або
встановлення інвалідності.
Відзначимо, що конкретного списку захворювань, за яких роботодавець має зберігати
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за працівником місце роботи й посаду, не
встановлено. А зважаючи на згаданий вище
пункт 4.1 Інструкції № 455, конкретний строк
збереження місця роботи й посади — 10 місяців
з дня настання непрацездатності — встановлено тільки в разі захворювання працівника на
туберкульоз (ст. 25 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня
2000 р. № 1645-ІІІ).
Таким чином, звільнення працівника за
пунктом 5 частини першої статті 40 КЗпП з
ініціативи керівництва підприємства можливе
наступного дня після закінчення чотиримісячної безперервної непрацездатності працівника,
якщо така непрацездатність не пов’язана:
 з вагітністю та пологами;
 із захворюванням на туберкульоз;
 із професійним захворюваннм або трудовим каліцтвом.
Також слід пам’ятати про частину третю
статті 184 КЗпП, у якій вказано, що забороняється звільняти з ініціативи керівництва підприємства жінок, які мають дітей віком до трьох
років (в окремих випадках — до шести років,
якщо дитина потребує домашнього догляду),
одиноких матерів за наявності дитини до 14
років або дитини-інваліда, крім випадків повної
ліквідації підприємства, коли допускається
звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Отже, в разі наміру звільнити когось із жінок,
які довго хворіють, керівництву підприємства
слід переконатися, що вони не підпадають під
дію зазначеної норми.
Відсутність на робочому місці протягом
чотирьох місяців підряд обов’язково має бути
підтверджена наявністю ЛН або довідок. Якщо
таких документів немає, підстава для звільнення вже може бути іншою — прогул без поважних причин (п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП).
Тому працівника, який тривалий час не
з’являється на роботі у зв’язку з непрацездатністю, спочатку потрібно письмово повідомити
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Відсутність на робочому місці протягом чотирьох місяців підряд
обов’язково має бути підтверджена
наявністю ЛН або довідок
про потребу підтвердження цього необхідними
документами й можливе звільнення за прогул.
Працівник може надати (надіслати поштою або
передати через родичів) оригінали ЛН (у разі
тривалої непрацездатності їх зазвичай кілька)
або, у крайньому разі, надіслати електронну
копію цих документів. Також необхідно переконатися, що останній ЛН, з урахуванням якого
строк тимчасової непрацездатності перевищує
чотири місяці підряд, ще не закритий, оскільки
в протилежному разі невихід працівника на
роботу можна буде розглядати як прогул.
Якщо керівництво підприємства приймає
рішення про звільнення працівника, який хворіє тривалий час, до його трудової книжки
вноситься такий запис: «Звільнено у зв’язку з
нез’явленням на роботі протягом більш як
чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової
непрацездатності, п. 5 ст. 40 КЗпП України».
Звільнений працівник на підставі частини
першої статті 233 КЗпП управі в місячний строк
з дня отримання копії наказу про звільнення
звернутися з відповідною заявою до суду з
метою визнання такого звільнення незаконним
та поновлення на роботі. Тому підприємству
варто бути готовим і до такої ситуації й мати
аргументи стосовно своїх дій. Ними, зокрема,
можуть бути вагомі пояснення керівництва, що
для нормальної діяльності підприємства інші
варіанти заміни працівника (перерозподіл його
трудових функцій між іншими працівниками,
сумісництво тощо) не підходять і єдиним варіантом є прийняття на посаду працівника, який
довго хворіє, нової особи на постійній основі. 
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Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С:

довідник «Співробітники»

Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата та управління персоналом» (ЗУП). У цій
статті розглянемо роботу з довідником «Співробітники» у ЗУП, а також
особливості роботи з цим довідником у конфігураціях «1С:Управління
виробничим підприємством» (УВП) та «1С:Управління торговельним підприємством» (УТП)
Продовження. Початок у № 4–6, 8, 10, 12/2017

Робота з довідником «Співробітники»
у ЗУП
Картка співробітника зазвичай створюється
під час прийняття його на роботу, тож роботу
з довідником «Співробітники» розпочнемо зі
створення картки нового співробітника для
оформлення прийняття його на роботу.
Перейти до довідника «Співробітники» можна
як з панелі робочого столу, так і з основного
меню. З панелі робочого столу цей довідник
відкривається так: закладка «Підприємство» —
«Співробітники» або закладка «Кадровий облік» — «Співробітники». З основного меню: «Кадровий облік організації» — «Кадровий облік» —
«Співробітники організацій» або «Підприєм
ство» — «Співробітники організацій».
Тож створимо нову картку співробітника.
З панелі робочого столу її можна створювати

70

без відкриття форми списку, оскільки кнопка
«Новий співробітник» розміщена на закладці
«Кадровий облік» панелі робочого столу. Для
введення нових співробітників можна використовувати помічник введення (рисунок 1),
а можна працювати напряму, без використання
такого помічника (це залежить від налаштувань
програми користувача).
Передусім розглянемо створення картки
нового співробітника без допомоги помічника.
У діалоговому вікні буде запропоновано два
варіанти створення картки нового співробітника (рисунок 2):
 «Створити нового співробітника та ввести
його особисті дані до довідника фізичних осіб».
Цей варіант використовується в тому випадку,
якщо спочатку працівника приймають на роботу, а потім вносять дані фізичної особи шляхом
редагування картки фізособи. У разі застосування
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Рисунок 1

цього способу створення нового співробітника
буде також створено нову картку в довіднику фізичних осіб, де будуть заповнені дані про
прізвище, ім’я та по батькові, які збігатимуться
з такими ж даними картки співробітника;
 «Створити нового співробітника, обравши його з довідника фізичних осіб». У разі
використання цього способу нова картка в
довіднику фізичних осіб не створюється.
Розглянемо обидва варіанти створення
картки співробітника. На рисунку 2 наведено
створення нової картки за допомогою першого
варіанта, при цьому реквізити «Ім’я» та «П. І. Б.»
вже внесені. Рядок «П. І. Б.» заповнюється програмою автоматично за тими ж правилами, що
й у довіднику фізичних осіб.
Деякі дані програма вносить автоматично,
але вони можуть бути змінені користувачем.

Розглянемо реквізити із закладки «Загальне» (рисунок 3), де крім даних у рядку «Найменування» не
було введено жодної інформації.
Реквізит «Дата народження» програма заповнює з картки відповідної фізичної особи,
тому у випадку, що розглядається, цей реквізит
не заповнений.
Інформація в реквізит «Стать», який у даному випадку заповнено як «чоловіча», вноситься
також із картки фізичної особи. Оскільки ми
розглядаємо варіант, коли картка фізичної
особи створюється автоматично, під час запов
нення прізвища, імені та по батькові за даними
по батькові було визначено стать саме як чоловічу (цей момент було розглянуто в статті про
роботу з довідником фізичних осіб).
Реквізит «Код за ДРФО» (ідентифікаційний
код) заповнюється з картки фізичної особи.
Рисунок 2
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Рисунок 3

Натиснувши на гіперпосилання «Більш детально про фізичну особу…» відкриємо картку
фізичної особи, яку програма створює автоматично. За необхідності можна відразу внести дані
до такої картки та записати її, а можна внести
необхідну інформацію пізніше.
Реквізит «Найменування» справа містить
кнопку зі стрілками (рисунок 4). Натиснемо
на цю кнопку і у списку побачимо три варіанти. Потрібно обрати такий, що дасть змогу в
подальшому у формі списку співробітників їх
відрізняти. Один з варіантів містить доповнення
«… (осн.)» — так програма формує доповнення
до прізвища, імені та по батькові в разі, якщо
реквізит «Вид зайнятості» вказаний як «Основне
місце роботи». Також можна обрати пункт
«Задати довільне доповнення найменування».

При цьому відкриється форма введення тексту
такого доповнення, і перелік варіантів буде
розширено.
За замовчуванням у реквізиті «Вид договору» обирається «Трудовий договір». Але вид
договору можна обрати зі сталого переліку:
 трудовий договір;
 договір підряду (виконання робіт, надання послуг);
 авторський договір;
 без договору.
Що стосується пункту «Без договору», то
це вид договору, який належить до управлінського обліку і не бере участі в регламентованому обліку. Для управлінського договору
реквізити «Організація» та «Вид зайнятості» не
заповнюються. Дані до реквізиту «Вид зайняРисунок 4
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тості» не вносяться і для договорів підряду та
авторських.
Реквізит «Організація» заповнюється автоматично з огляду на налаштування програми
користувача.
Щодо реквізиту «Вид зайнятості», то він
за замовчуванням заповнюється як «Основне
місце роботи», але зі сталого переліку можна
обрати:
 основне місце роботи;
 зовнішнє сумісництво;
 внутрішнє сумісництво.
Варіант внутрішнього сумісництва можна
обрати лише в тому випадку, якщо у парамет
рах облікової політики по персоналу було
поставлено позначку в пункті «Підтримка внут
рішнього сумісництва».
Якщо співробітник працює за основним місцем роботи і при цьому є внутрішнім сумісником, потрібно заповнити дві картки в довіднику
«Співробітники» для різних видів зайнятості.
Спочатку слід оформити картку співробітника
на основне місце роботи, а потім у другій картці
внутрішнього сумісника в полі «Основне призначення» вказати його картку за основним
місцем роботи (рисунок 5).
Реквізит «Табельний номер» заповнюється програмою автоматично та має наскрізну
нумерацію в розрізі організацій співробітників*,
трудових договорів, управлінських договорів
та списку договорів підряду та авторських,
* Оскільки довідник «Співробітники організацій» обов’язково
містить ознаку належності до конкретної організації, табельний
номер формується наскрізно для кожної організації.
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що об’єднані єдиною нумерацією. Тому без
необхідності самостійно його не змінюйте. Для
договорів підряду та авторських табельний
номер починається з префіксу «д».
Реквізит «Група внесків» — це значення
довідника «Групи внесків у фонди». За замовчуванням для різних видів договорів автоматично заповнюється значення цієї групи. Для
договору підряду група внесків заповнюється
як «Працюючі за договорами ЦПХ», для всіх
інших — «Основний склад». Існують і інші варіанти автозаповнення групи внесків, приклад
яких наведемо далі, коли створюватимемо
нового співробітника використовуючи існуючу
картку фізичної особи.
Може виникнути запитання, навіщо потрібно заповнювати цей реквізит? Справа в тому,
що для різних нарахувань та виплат застосовуються свої правила оподаткування, які
містяться у довіднику «Групи внесків у фонди».
Наприклад, для співробітника-інваліда діятиме
ставка ЄСВ 8,41 %, а для не інваліда — 22 %.
Дані про групу внесків також використовуються для автоматичного заповнення різних
документів.
Позначка в полі «За направленням органів» ставиться за необхідності. Ці дані використовуються у звітах «Списки працівників
організацій», «Розрахунок середньооблікової
чисельності штатних працівників» та для друку
довідки про прийняття на нове робоче місце.
Роздрукувати довідку про прийняття на нове
робоче місце можна тільки в тому разі, якщо в
документі про прийняття на роботу є позначка,
що це прийняття на нове робоче місце. Форма
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довідки може мати два варіанти. Якщо працівник має додаткові гарантії, і такі дані внесені до
регістру відомостей «Додаткові гарантії», вид
довідки про прийняття на нове робоче місце
відповідатиме Довідці про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних
витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, форму якої наведено в додатку
до Порядку компенсації роботодавцям частини
фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 13 березня 2013 р. № 153. В
іншому випадку друкується форма довідки,
наведена в додатку до Порядку компенсації
роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою КМУ
від 15 квітня 2013 р. № 347.
Реквізит «Група співробітника» визначає
належність до певної групи (папки) та використовується для зручності роботи з довідником
співробітників.
Також на закладці «Загальне» є гіперпосилання «Перейти до введення даних трудового
договору», натискання на яке дає змогу перейти
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на закладку «Трудовий договір» (рисунок 6).
Розглянемо порядок її заповнення.
У цій закладці вказуємо номер та дату договору. Щодо номера, то програма має деяку
особливість: вона може призначити номер
трудового договору самостійно в межах року
залежно від дати договору. Але ця дія відбувається в разі зміни організації на закладці
«Загальне» (принаймні в релізі конфігурації
2.1.45.3). Тому якщо в програмі ведеться облік
за кількома організаціями, можна виконати такі
дії: змінити організацію на іншу, а потім ще раз
змінити на правильну, тоді програма визначить
номер трудового договору. Якщо ж організація
одна, доведеться номер вказувати самостійно.
Також зазначаємо дати дії договору, адже
якщо не вказати кінцевої дати, договір вважатиметься безстроковим. За необхідності
вказуємо тривалість випробувального строку.
Реквізит «Відокремлений підрозділ» доступний для заповнення в тому випадку, якщо
організація, зазначена на закладці «Загальне»,
вказана як реквізит «Головна організація» в
довіднику організацій (тобто йдеться про філіальну або холдингову структуру).
Перейдемо до заповнення реквізиту «Підрозділ». Існує два способи вибору підрозділу
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на формі. Якщо обирати за допомогою кнопки
у вигляді трикутника, програма формує список
підрозділів для вибору, аналізуючи записи в
регістрі «Штатний розпис організації», тобто
аналізує підрозділи в останньому документі
«Зміни штатного розпису», де вказано кількість
ставок більше нуля. До речі, аналогічним чином
діє кнопка для формування списку посад.
А кнопка з трьома крапками відкриває для
вибору повний список підрозділів організації,
як і аналогічна кнопка для реквізиту «Посада».
Далі вказуємо графік роботи із довідника
«Графіки роботи» та заповнюємо кількість
ставок за цим трудовим договором.
Перейдемо до групи реквізитів «Основна
оплата у разі прийняття на роботу». Реквізит
«Вид розрахунку»: обираємо потрібне з планів
видів розрахунку «Основні нарахування організації», а також вказуємо тариф/оклад.

На рисунку 6 бачимо також наявність реквізиту «Валюта». Він з’являється тоді, коли в
налаштуваннях облікової політики поставлено
позначку у пункті «Використовуються нарахування у валюті». Однак за замовчуванням
(незважаючи на те, видимий цей реквізит чи
ні) валюта дорівнює валюті регламентованого обліку (рисунок 7). Вона визначається на
початку роботи з програмою (в налаштуваннях
програми) і не підлягає змінам після роботи.
Також закладка «Трудовий договір» містить гіперпосилання «Персональні надбавки»
(рисунок 8). Однак їх можна заповнити тільки
після запису картки співробітника. На закладці
«Додатково» є можливість вказати як додаткові характеристики властивості та категорії
співробітника.
Запишемо картку співробітника і розглянемо,
що змінилося у формі картки. Якщо картку запиРисунок 8
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Рисунок 9

сати за допомогою кнопки «Записати», її форма
не змінюється. Але якщо записати картку за допомогою кнопки «Ок» (тобто записати й закрити)
і потім знову її відкрити, побачимо, що з’явилися
нові закладки та змінилася форма картки.
На рисунку 9 у полі «Співробітник актуальний» поставлено позначку. У нашому випадку
вона відмічена автоматично. Проте після звільнення співробітника та проведення остаточних
розрахунків з ним рекомендовано знімати
цю позначку. У такому разі в різних звітах та
формах списків можна буде показувати лише
актуальних співробітників.
Змінилася також форма закладки «Загальне»,
але бачимо, що вона містить дані, що були розглянуті вище. Крім того, тут можна ввести дані про
громадянство, інвалідність та наявність гарантій.
Ця інформація насправді належить до даних
фізичної особи, але для зручності роботи додано
можливість працювати з ними безпосередньо з
картки співробітника. Однак слід пам’ятати, що
після редагування такої інформації обов’язково
потрібно записати картку співробітника.
Також на формі з’явилися закладки «Кадрові
дані», «Нарахування та утримання», «Відо-
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браження в обліку». Закладка «Кадрові дані»
(оскільки ще не було розглянуто роботу з документами, на рисунку 10 наведено приклад по
співробітнику, за яким вже було введено деякі
кадрові документи) поділена на дві частини.
Перша містить дані про місце роботи, де відображено записи регістру відомостей «Працівники організацій» за конкретним співробітником
та організацією. Друга частина містить кадрові
документи за цим же співробітником. Крім
того, із форми кадрових документів можна
вводити нові документи, редагувати та позначати для видалення існуючі документи.
Натискання на кнопку «Перейти» (рисунок 11) дає змогу переходити до перегляду
записів різних регістрів відомостей, що утворив
кадровий документ, який є активним у списку
кадрових документів на формі.
Закладки «Нарахування та утримання» та
«Відображення в обліку» містять дані з планів
видів розрахунку, що стосуються розрахунків із
співробітником.
Розглянемо другий варіант створення картки нового співробітника: «Створити нового
співробітника, вибравши його із довідника
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Рисунок 10

Рисунок 11

фізичних осіб» (рисунок 12). Обираємо фізичну
особу, картку якої ми створювали в попередніх
статтях цього циклу. З’ясуємо, що програма автоматично заповнила в такому випадку
(рисунок 13).
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Із картки фізичної особи було заповнені такі
реквізити, як ім’я, прізвище та по батькові, дата
народження, код по ДРФО (ідентифікаційний
код). Група внесків заповнена як «Інваліди»,
оскільки в картці фізичної особи вказано, що
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Рисунок 12

Рисунок 13
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Рисунок 14

вона є інвалідом. Тому програма автоматично
визначила відповідну групу внесків. Звісно, це
значення можна змінити. В іншому відмінності
у створенні карток співробітників за різними
варіантами відсутні.
Розглянемо роботу зі створення карток
співробітників за допомогою помічника (рису-

нок 14). У налаштуваннях користувача ставимо
позначку в полі про використання помічника
і створюємо нову картку. У цьому прикладі
вводимо картку внутрішнього сумісника на
співробітника, для якого було створено картку
на основне місце роботи.
Робота з помічником виконується покроково. Перехід до іншого кроку відбувається в разі
натискання на кнопку «Далі». Зручність роботи з
помічником полягає в тому, що перед переходом
до наступного кроку програма виконує необхідні
перевірки щодо наповненння даних і, за необхідності, повідомляє про виявлені помилки. Також
залежно від типу вказаних даних помічник може
змінювати склад наступних даних (і кроків) для
внесення наступних реквізитів.
Після внесення даних щодо прізвища, імені
та по батькові програма проаналізує наявність карток фізичних осіб із найменуванням,
що збігаються з такими, та повідомить про
наявність таких карток для вибору (кнопка
«Вибрати позначене у списку») або дає змогу
відмовитися від вибору та створити нову картку
фізичної особи (кнопка «Створити нову фіз
особу») (рисунок 15).
Рисунок 15
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Рисунок 16

Виберемо фізичну особу, яка на рисунку 15
має заповнені дату народження та ідентифікаційний код. Після вибору такої фізособи
програма видасть повідомлення, наведене на
рисунку 16. Вікно, зображене на цьому рисунку,
доступне для вибору протягом 20 секунд. Якщо
користувач за цей час не зробить свій вибір,
вікно закривається, але змінити вид зайнятості
можна буде під час наступного кроку.
На наступному кроці бачимо, що помічник може одночасно зі створенням картки
співробітника створити й документ (зокрема
Рисунок 17
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наказ) про прийняття на роботу (рисунок 17).
Так, рухаючись кроками помічника, поступово
заповнюємо інформацію про співробітника.
Дані для внесення було розглянуто вище, тому
повторно їх не наводитимемо. Останній крок
помічника у випадку, що розглядається, виглядає так, як зображено на рисунку 18.
Помічник на цьому кроці повідомляє, які
дані будуть створені. Якщо користувача щось
не влаштовує, можна за допомогою кнопки
«Назад» повернутися до попередніх кроків та
відкоригувати внесені дані.
Рисунок 18
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Також на останньому кроці можна поставити позначку в пункті «Більше не використовувати помічника». При цьому в налаштуваннях
користувача відповідну позначку буде знято.
Не дуже зручно використовувати помічника
в тому випадку, коли в картках фізичних осіб
поле «Ім’я» містить прізвище та ініціали, а у
формі помічника користувач вводить прізвище,
ім’я та по батькові повністю. Програма не знайде відповідних збігів, що може призвести до
додаткової роботи користувача та створення
дублів карток.
Додамо, що з картки співробітника доступні
для друку такі форми:
 особова картка за формою № П-2;
 трудовий договір;
 довідка про прийняття на нове робоче
місце.

Форма списку довідника
«Співробітники»
Нагадаємо, що до форми списку довідника
співробітників можна дістатися кількома способами:

 з робочого столу: на закладці «Кадровий
облік» пункт «Співробітники»;
 з повного інтерфейсу: загальне меню
«Кадровий облік організації» — «Кадровий
облік» – «Співробітники організацій»;
 з інтерфейсу «Кадри організацій»: загальне меню «Кадровий облік» — «Співробітники
організацій».
Із наведеного на рисунку 19 зрозуміло, що
форма списку має досить широкі можливості.
Фільтр під назвою «Всі співробітники» може
набувати таких значень:
 актуальні співробітники;
 всі співробітники;
 неактуальні співробітники.
Фільтр під назвою «Всі договори організацій» може набувати таких значень:
 всі договори організацій;
 трудові договори;
 договори ЦПХ;
 без договору;
 всі співробітники.
Також є можливість встановити фільтр за
організацією. Виконати сортування форми
списку можна після натискання на кнопку
«Упорядкувати за…» (рисунок 20).
Рисунок 19
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Рисунок 20

даними працівника», яку було розглянуто в
№ 12/2017, с. 60.

Робота з довідником «Співробітники»
в УВП та УТП

На формі списку є кнопка «Особисті дані
співробітника», натискання на яку відкриває
форму картки відповідної фізичної особи.
У разі натискання на кнопку «Перейти»
можна обрати пункт «Дані співробітника»,
який відкриває форму обробки «Управління
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У конфігурації УВП порядок роботи з довідником «Співробітники» збігається з роботою у
конфігурації ЗУП. Щодо конфігурації УТП, то
тут існують незначні відмінності. Так, в УТП відсутній помічник прийняття на роботу та форма
друку довідки про прийняття на нове робоче
місце з картки співробітника. Але сама довідка
в конфігурації є. Відкрити її можна, наприклад,
з повного інтерфейсу через меню «Звіти» —
«Кадровий облік» — «Довідка про прийняття на
нове робоче місце». 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

«Відповідно до
Класифікатора професій»:
тлумачимо правильно

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 (далі — Випуск 1
ДКХП);
 Випуск 42 «Оброблення металу» Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затверджений наказом Міністерства промислової політики України від 22 березня
2007 р. № 120 (далі — Випуск 42 ДКХП);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП);
 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).

У

багатьох нормативно-правових актах,
що стосуються питань управління персоналом та/або кадрового діловодства,
можна зустріти вимогу щодо необхідності забезпечення відповідності назв посад
і професій (наприклад, у штатних розписах,
трудових книжках, посадових інструкціях тощо)
КП. Наприклад, у пункті 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої наказом Міністерства праці, Мі-
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ністерства юстиції та Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58, вказано, що записи про найменування
роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та
службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП. Деякі фахівці
відділу персоналу помилково вважають, що
якщо певна назва посади (професії) повністю
збігається з будь-якою професійною назвою
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посади (професії) у КП, можна робити висновок
про її відповідність КП. Тож далі розглянемо це
питання докладніше.

Подібні назви професій для різних
видів економічної діяльності
Щоб проілюструвати випадок «повного збігу»
назви посади (професії), вказаної у певному
кадровому документі, із професійною назвою
посади (професії) в КП і водночас невідповідності при цьому назви посади (професії), що
використовується у певній сфері діяльності,
класифікаційному угрупованню КП, наведемо
приклад розробки штатного розпису для металургійного або машинобудівного підприємства,
у якому є цех, що спеціалізується на обробленні
або виготовленні різних виробів з металу. Зок
рема, у такому цеху можуть працювати робітники, які виконують роботи із розрізання різних
виробів з металу за допомогою спеціальних
ножиць та/або спеціальних пресів.
Інколи для того, щоб знайти відповідну
назву посади (професії) згідно з КП, деякі
кадровики використовують лише додаток Б
«Абетковий покажчик професійних назв робіт»
до КП. У випадку, що розглядається, кадровик
металургійного або машинобудівного підприємства також може легко знайти в додатку Б
до КП, наприклад, професійну назву роботи
«Різальник матеріалів» з кодом КП 8229, яку
він вважатиме найбільш доцільною і такою,
що відповідає КП, і яку можна застосувати під
час складання штатного розпису підприємства,
що спеціалізується на виготовленні металовиробів, якщо технологічний процес при цьому
пов’язаний із розрізанням різних металів.
Разом з тим якщо уважно переглянути КП,
можна зауважити, що всі професійні назви
робіт у КП належать до певних класифікаційних
угруповань, кожне з яких має свій унікальний
код. Саме ці коди наведено в переліках для
кожної професійної назви у додатках А та Б
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Усі професії класифікуються відповідно до їх кваліфікаційного рівня та
кваліфікаційної спеціалізації

до КП. Це має на меті вказати, до якого саме
класифікаційного угруповання на найнижчому
класифікаційному рівні належить кожна з професійних назв робіт.
Так, код КП 8229, зазначений для професійної назви роботи «Різальник матеріалів»,
вказує на її належність до класифікаційного
угруповання 8229 «Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних
продуктів», що підтверджує розділ 8 «Робітники
з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування,
складання устаткування та машин» КП. У цьому угрупованні зібрані споріднені професійні
назви робіт, пов’язаних з обслуговуванням
устаткування з виробництва хімічних продуктів,
тобто використовуються вони у хімічній промисловості. Тому застосування професійної
назви роботи «Різальник матеріалів» з кодом КП
8229 для металургійного або машинобудівного
підприємства, у складі якого є, зокрема, цех
з виробництва металевих виробів, не відповідатиме КП, оскільки вона жодним чином не
пов’язана з випуском виробів з металу. Таким
чином, її використання для машинобудівного
підприємства буде неправомірним.

Кваліфікаційний рівень та кваліфікаційна спеціалізація
Описаний підхід щодо визначення відповідності
КП буде цілком зрозумілим, якщо звернути увагу
на розділ «Загальні положення» КП, у якому
зазначено, що під час розробки КП за основу
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було взято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ІSCO 88: Іnternatіonal Standard
Classіfіcatіon of Occupatіons/ІLO, Geneva), яку
Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що
полегшує міжнародний обмін професійною
інформацією. І в ІSCO 88, і в КП зазначено, що всі
професії класифікуються відповідно до їх кваліфікаційного рівня та кваліфікаційної спеціалізації.
Кваліфікаційний рівень залежить від склад
ності та обсягу виконуваних завдань та обо
в’язків і, відповідно, від рівня професійної освіти,
який є необхідним для якісного їх виконання. Він
визначається першою цифрою коду КП, яка відповідає певному розділу КП (класифікаційному
угрупованню на першому рівні класифікації),
до якого належить відповідна професійна назва роботи.
Кваліфікаційна спеціалізація визначається
залежно від необхідної сфери знань, інструментів, обладнання та матеріалів, що використовуються, а також товарів, що виробляються,
та послуг, що надаються. Вона визначається
другою, третьою та четвертою цифрою коду
КП, які відповідають класифікаційним угрупованням на другому, третьому та четвертому
рівні класифікації.
Тому професійні назви робіт у таких класифікаційних угрупованнях на відповідних рівнях
класифікації, як:
 82 «Робітники, що обслуговують машини,
та складальники машин»;
 822 «Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів»;
 8229 «Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів»,
не відповідатимуть КП у разі їх застосування
для утворення назв професій для працівників,
які спеціалізуються на виробництві металевих
виробів, оскільки вони пов’язані з іншою кваліфікаційною спеціалізацією. Тобто для професій
зазначених угруповань передбачена наявність
знань та умінь, що пов’язані із виробництвом
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хімічних продуктів, до того ж не вручну чи за
допомогою інструментів, а за допомогою машин або певного устаткування, операторами
якого є такі працівники.
Натомість пошук відповідної професійної
назви роботи у таких класифікаційних угрупованнях, як:
 72 «Робітники металургійних та машинобудівних професій»;
 722 «Ковалі ручного кування та інструментальники»;
 7221 «Ковалі ручного кування, ковалі на
молотах та пресувальники»,
забезпечить відповідність назви професії
вимогам КП та певній кваліфікаційній спеціалізації. Тому працівникам металургійного або
машинобудівного підприємства, які спеціалізуються на виготовленні металевих виробів,
може відповідати КП така професійна назва
роботи із наведених класифікаційних угруповань, як «Різальник металу на ножицях і пресах»
з кодом КП 7221.

Розділи КП
Крім наведених вище класифікаційних угруповань із розділу 7 КП, які пов’язані із металургійною або машинобудівною галуззю, зокрема
виготовленням та/або обробкою різних металевих виробів, КП містить і інші класифікаційні
угруповання (не враховуючи класифікаційних
угруповань для посад керівників), які також
пов’язані із згаданим видом діяльності, що зрозуміло з їх назв. Наприклад:
 2147 «Професіонали в галузі гірництва
та металургії»;
 3117 «Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії»;
 7213 «Робітники, що працюють з тонколистовим металом»;
 8123 «Робітники, що обслуговують
установки з термічного оброблення металу» тощо.
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Крім того, деякі професійні назви робіт, що
пов’язані із різними низько кваліфікованими
роботами з металом та/або виробами з нього,
містяться і в деяких інших класифікаційних
угрупованнях, які можуть мати більш узагальнені найменування. Наприклад:
 9321 «Складальник металевих щіток» в
угрупованні «Найпростіші професії в промисловості (складальні роботи)»;
 9322 «Роздільник брухту та відходів
металу» в угрупованні «Найпростіші професії
в промисловості (інші, крім складальних, ручні
роботи)».
Слід зауважити, що зазначені та інші відповідні класифікаційні угруповання мають
подібну кваліфікаційну спеціалізацію, адже
містять професійні назви робіт, які так чи інакше пов’язані з металами.
Разом з цим професії, що належать до класифікаційних угруповань з однаковою або
подібною кваліфікаційною спеціалізацією,
вимагають від працівника наявності певної
кваліфікації. Тож кожний розділ КП вміщує
професії, що передбачають певний рівень
знань у відповідних галузях. Зокрема:
 розділ 2 — як правило, професії працівників з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
та «спеціаліст» (повна вища освіта або другий
(магістерський) рівень вищої освіти);
 розділ 3 — переважно професії працівників з освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» (неповна вища освіта або перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти), але можливий рівень і «спеціаліст» (повна вища освіта)
або «молодший спеціаліст» (базова вища освіта
або початковий рівень (короткий цикл) вищої
освіти);
 розділи 7 та 8 — переважно професії
робітників з освітньо-кваліфікаційним рівнем
«кваліфікований робітник» (повна загальна
середня та професійно-технічна освіта чи повна загальна середня освіта та професійна
підготовка на виробництві), а також в окремих
випадках «молодший спеціаліст» (базова вища
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У дужках, відповідно до прийнятої
структури КП, може визначатися,
серед іншого, і вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи
освіта або початковий рівень (короткий цикл)
вищої освіти);
 розділ 9 — професії робітників з «низьким» кваліфікаційним рівнем (неповна базова
загальна середня освіта або початкова загальна
освіта та мінімальна професійна підготовка на
виробництві чи інструктаж).
Якщо повернутися до розгляду прикладу
з вибором назви професії для працівника,
який належить до професійної категорії робітників (фактично кваліфікованих робітників,
адже різання металевих виробів за допомогою
спеціальних інструментів або пресів є досить
складним видом робіт), то для нього помилковим буде добір професійних назв робіт з
класифікаційних угруповань із розділів 2, 3 та
9 КП, оскільки кваліфікаційний рівень такого
робітника не відповідатиме кваліфікаційним
рівням цих угруповань, адже:
 у розділах 2, 3 КП містяться професії, для
яких передбачено більш високий кваліфікаційний рівень (тобто професії не робітників,
а професіоналів та фахівців — інженерів, техніків тощо);
 у розділі 9 КП містяться професії, для
яких передбачено нижчі кваліфікаційні рівні
(низько кваліфіковані або некваліфіковані
робітники).
Тому такі професійні назви робіт з розділів
2, 3 та 9 КП, як, наприклад, «Інженер-технолог
(металургія)» (код КП 2147.2), «Технік-технолог (обробка металів тиском)» (код КП 3117),
«Роздільник брухту та відходів металу» (код КП
9322), не можна вважати такими, що відповідають КП і підходять для записів до трудової
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книжки кваліфікованих робітників металургійного або машинобудівного підприємства,
які виконують досить складні роботи з обробки
металу, хоча їх кваліфікаційна спеціалізація
(різні види робіт з металом) буде фактично
однаковою або подібною.

Уточнення в дужках
Певна уточнювальна інформація щодо кваліфікаційної спеціалізації та кваліфікаційних
рівнів для певних професійних назв робіт у
КП міститься не лише у кодах КП та назвах
класифікаційних угруповань, до яких вони
належать, а й у професійних назвах робіт або
поясненнях щодо них, які наводяться в дужках.
Так, у Загальних положеннях КП зазначено, що
окремі професійні назви робіт у КП записано
з використанням дужок. У дужках, відповідно
до прийнятої структури КП, може визначатися, серед іншого, і вид економічної діяльності
або напрям використання професійної назви
роботи, наприклад: науковий співробітник
(інтелектуальна власність), інженер-технолог
(металургія), машиніст бульдозера (гірничі
роботи), інженер-проектувальник (водне господарство) тощо.
Наприклад, для внесення запису до трудової
книжки робітника металургійного (трубного,
машинобудівного) підприємства, завдання та
обов’язки якого пов’язані з виконанням певних
робіт із розрізання металів, можна використати
такі професійні назви робіт:
 різальник гарячого металу (прокатне
виробництво) (код КП 8122);
 різальник холодного металу (прокатне
виробництво) (код КП 8122);
 різальник гарячого металу (трубне виробництво) (код КП 8124);
 різальник холодного металу (трубне виробництво) (код КП 8124).
Разом з тим якщо для робітника такої спеціалізації застосувати назви професій із зовсім
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іншою кваліфікаційною спеціалізацією, це не
відповідатиме КП. Наприклад, у цьому разі не
слід використовувати такі назви професій:
 різальник спеціальних виробів (спеціальні
хімічні виробництва) (код КП 8211);
 різальник хімічного волокна (код КП
8159);
 різальник паперу, картону та целюлози
(код КП 8143);
 різальник матеріалів та виробів (виробництво текстилю) (код КП 8262);
 різальник матеріалів та виробів (легка
промисловість) (код КП 8266).

ДКХП
Зауважимо, що до складу національної системи професійної класифікації України як один
з основних нормативних документів входить
не лише КП, а й ДКХП. Тому в КП для тих професійних назв робіт, для яких вже затверджено
кваліфікаційні характеристики, вказується
і номер галузевого випуску ДКХП, в якому
вони містяться, хоча інколи інформація щодо
деяких нових кваліфікаційних характеристик
своєчасно не потрапляє до КП.
У свою чергу в Загальних положеннях
ДКХП, які були затвердженні разом з Випуском 1 ДКХП, також зазначено, що ДКХП
є систематизованим за видами економічної
діяльності збірником описів професій, які
наведено в КП. Далі в Загальних положеннях
ДКХП вказано, що ДКХП є нормативним документом, обов’язковим з питань управління
персоналом на підприємствах, в установах
і організаціях усіх форм власності та видів
економічної діяльності.
Із зазначеного випливає, що в разі вирішення
питань відповідності КП слід обов’язково брати
до уваги й вимоги ДКХП. Наприклад, у Загальних
положеннях ДКХП (розділ 1 Випуску 1 ДКХП)
передбачено, що в усіх записах про виконувані
роботи (штатний розпис, записи до трудових
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книжок тощо) слід вживати повну назву посади
(професії) відповідно до ДКХП, включаючи кваліфікаційну категорію, наприклад: «Художникконструктор (дизайнер) I категорії».
Аналогічні вимоги передбачені і в Загальних
положеннях розділу 2 «Професії робітників»
Випуску 1 ДКХП: «У всіх записах про виконувані
роботи (запис до трудових книжок тощо) слід
означувати повну назву професії відповідно до
Довідника і кваліфікаційний розряд, наприк
лад: «Слюсар-інструментальник 7 розряду»,
«Лаборант електромеханічних випробувань та
вимірювань 5 розряду» тощо».
Наприклад, для професії «Різальник металу
на ножицях і пресах» (код КП 7221) у додатках А та Б до КП вказано, що кваліфікаційна
характеристика для цієї роботи міститься у Випуску 42 ДКХП. У свою чергу у кваліфікаційній
характеристиці до цієї професії передбачено
діапазон кваліфікаційних розрядів від 1-го до
4-го. Тому такий запис до трудової книжки, як
«Прийнято різальником металу на ножицях
і пресах», буде неповним, оскільки він не враховує всіх вимог ДКХП. Тож щоб забезпечити
повну відповідність КП (що неможливо зробити
без відповідності ДКХП), слід вказати: «Прийнято різальником металу на ножицях і пресах
1-го розряду» (або: 2-го, 3-го чи 4-го розряду).

Примітки 1 та 2 додатку В до КП
У додатку В до КП містяться похідні слова до
професій (професійних назв робіт), а також
примітки 1 та 2, які пояснюють можливість
утворення похідних та розширених професійних назв робіт від базових, які містяться у
додатках А та Б до КП. Тому іноді назви посад
(професій, робіт) на практиці можуть дещо
відрізнятися від професійних назв робіт, що
містяться у КП, тобто від базових назв, але при
цьому вони також відповідатимуть КП.
Наприклад, КП не містить такої професійної
назви посади, як «Заступник головного мета-
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У додатку В до КП містяться похідні
слова до професій (професійних назв
робіт), а також примітки 1 та 2, які
пояснюють можливість утворення
похідних та розширених професійних
назв робіт від базових
лурга», але містить базову назву «Головний
металург» (код КП 1237.1). Разом з тим примітка 1 додатка В до КП передбачає можливість утворення від базової назви похідної із
застосуванням похідного слова «Заступник»
із збереженням коду КП базової назви. Тому
назва посади «Заступник головного металурга»
з кодом КП 1237.1 також відповідатиме КП,
хоча КП і не містить її безпосередньо в такому
формулюванні.
Аналогічно може бути утворена й похідна
назва професії «Учень різальника металу на
ножицях і пресах» з кодом КП 7221 від відповідної базової назви. Така похідна назва також
відповідатиме КП, хоча вона й не міститься у
КП саме в такому формулюванні.
Разом з цим застосовувати похідні слова
під час утворення назв посад (професій) слід
дуже обережно, особливо щодо тих посад
(професій), для яких кваліфікаційними характеристиками передбачено кваліфікаційне
категоріювання. Насамперед це стосується
використання похідного слова «старший» у
разі, якщо кваліфікаційною характеристикою
відповідної професії передбачено певне кваліфікаційне категоріювання без застосування
такої категорії, як «старший».
За часів Радянського Союзу відповідними
нормативними документами, зокрема Кваліфікаційним довідником посад керівників, спеціалістів та інших службовців, згадані випадки
регулювалися, наприклад, у такий спосіб: «Для
посад спеціалістів, за якими встановлюються
кваліфікаційні категорії, посадове найменування

Кадровик України

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

«старший» не застосовується. У таких випадках
функції управління підлеглими покладаються на
спеціаліста I кваліфікаційної категорії».
І хоча на сьогодні така норма не міститься
в Загальних положеннях ДКХП, її також слід
дотримуватися під час вирішення питань відповідності назв посад КП. Інакше, в разі одночасного бездумного застосування норм примітки 1 додатку В до КП та Загальних положень
ДКХП (щодо необхідності вживання «повної
назви посади відповідно до ДКХП, включаючи
кваліфікаційну категорію») можливе утворення
абсурдних (і тому невідповідних КП) професійних назв посад (професій). Наприклад:
 старший провідний інженер (металургія)
(код КП 2147.2);
 старший технік-технолог (обробка металів тиском) І категорії (код КП 3117);
 старший різальник металу на ножицях і
пресах 1-го розряду (код КП 7221).
Такий підхід не суперечить і постанові Верховної Ради України «Про порядок тимчасової
дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р.
№ 1545-XII, згідно з якою до прийняття відповідних актів законодавства України на території
республіки застосовуються акти законодавства
Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не
суперечать Конституції і законам України.
За потреби користувача норми примітки 2
додатку В до КП дають змогу розширювати назви посад (професій) термінами та словами, які
уточнюють місце роботи, виконувані роботи,
сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено
у КП чи відповідних нормативно-правових
актах. Разом з тим примітка 2 не деталізує
порядку утворення розширених назв посад,
завдяки чому іноді можуть виникнути й спірні
питання щодо їх відповідності КП. У численних
роз’ясненнях профільних фахівців Міністерства
соціальної політики України, розміщених у
засобах масової інформації з цього приводу,
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у більшості випадків рекомендується додавати
уточнювальні слова до базових назв КП без зміни останніх. Наприклад, від базової професійної
назви професії «Різальник металу на ножицях
і пресах» (код КП 7221) можна утворити такі
розширені назви:
 різальник металу на ножицях і пресах у
виробництві ресор (код КП 7221);
 різальник металу на ножицях і пресах при
виготовленні металевої тари (код КП 7221) тощо.
Разом з тим інколи допускається застосування уточнювальних слів замість узагальнених
термінів і понять у базових професійних назвах
робіт. Наприклад, від базової професійної назви
посади «Керівник проектів та програм у сфері
матеріального (нематеріального) виробництва»
(код КП 1238) можна утворити таку розширену
професійну назву посади, як «Керівник проектів
та програм у металургійній промисловості» з
кодом КП 1238.
Під час утворення розширених професійних
назв посад (професій) слід уникати дублювання
розширеними назвами вже наявних у КП професійних назв. Наприклад, не відповідатиме КП
розширена професійна назва професії «Різальник
матеріалів у виробництві ниток стрижнів» (код
КП 8229), утворена від базової назви «Різальник
матеріалів» з кодом КП 8229, оскільки КП вже
містить професійну назву роботи «Різальник
ниток стрижнів» (код КП 8229).

Завдання та обов’язки
У разі утворення розширених назв посад (професій) слід обов’язково враховувати й фактично виконувані працівником завдання та
обов’язки, які вказані у посадовій або робочій
інструкції та які мають відповідати кваліфікаційній характеристиці посади (професії) із КП,
яку обрано для утворення такої назви. Інакше
неможливо буде забезпечити дотримання норм
національної системи професійної класифікації,
про які йшлося вище.
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Для ілюстрації зазначеного розглянемо таку
базову професійну назву роботи з КП, як «Фахівець» (код КП 3439). Яких тільки розширених
назв посад найрізноманітніших кваліфікаційних спеціалізацій та кваліфікаційних рівнів не
утворюють інколи деякі кадровики: і «Фахівець
з банківської справи», і «Фахівець з продажів»,
і «Фахівець з управління ризиками», і «Фахівець
з пошукової оптимізації», і «Фахівець з обробки
металів» тощо. Унаслідок такого підходу виникає парадоксальна ситуація, коли різні професії
(посади) фактично поєднуються в одну базову
професію «Фахівця» або, інакше кажучи, мають
однакові кваліфікаційні рівні та спеціалізації.
Такий висновок випливає з того факту, що
базова професійна назва роботи «Фахівець»
належить лише до одного класифікаційного
угруповання — 3439 «Інші технічні фахівці в
галузі управління» та має лише одну кваліфікаційну характеристику, яка міститься у Випуску 1 ДКХП. Згідно з цією кваліфікаційною
характеристикою для «Фахівця» передбачені
такі завдання та обов’язки:
 виконання з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку
роботи одного з напрямів діяльності підприємства (установи, організації) чи його підрозділу під загально-методичним керівництвом
професіонала (керівника підрозділу);
 вивчення та аналіз інформації, показників
та результатів роботи, їх узагальнення й систематизація, проведення необхідних розрахунків,
використання сучасної електронно-обчислювальної техніки;
 у межах своїх обов’язків здійснення аналітичних, контрольних та облікових операцій,
підготовка необхідних відгуків, оглядів, виснов
ків з питань виконуваної роботи;
 підготовка матеріалів для аналізу, розроблення проектів нормативних та організаційно-методичних документів, графіків роботи,
замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних
записок, карт, схем та іншої технічної документації;
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Під час утворення розширених професійних назв посад (професій) слід
уникати дублювання розширеними
назвами вже наявних у КП професійних назв
 участь у їх розробленні та комп’ютерноінформаційному обслуговуванні;
 розгляд документації, встановлення відповідності показників, стеження за додержанням установлених вимог, чинних норм, правил
та стандартів;
 збирання, накопичення, оброблення,
аналіз, оцінка інформації щодо напряму своєї
діяльності;
 формування звітів, ведення облікової та
довідкової документації в межах своєї компетенції;
 застосування, впровадження та обслуговування технологій та комп’ютерних програми
за своїм напрямом роботи.
Тому якщо фактичні завдання та обов’язки
працівника, назва посади якого утворена шляхом розширення професійної назви роботи «Фахівець», не відповідають зазначеним
завданням та обов’язкам із кваліфікаційної
характеристики, а також за своїм характером
не відповідають тому класифікаційному угрупованню, до якого належить ця професійна
назва роботи (виконання завдань та обов’язків
технічного характеру в галузі управління), то
висновок щодо відповідності такої розширеної
назви посади вимогам КП буде помилковим.
Проілюструємо це в таблиці, яка містить
приклади виконуваних завдань та обов’язків
працівників на посаді «Фахівець» металургійного
підприємства, які слід порівняти із наведеними
вище обов’язками із кваліфікаційної характеристики. Залежно від результатів порівняльного
аналізу зробимо і висновок щодо відповідності
розширеної назви посади вимогам КП.
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Завдання та обов’язки технічних фахівців у галузі управління
(витяг з посадових інструкцій)
Посада

Завдання та обов’язки

Висновок

Фахівець з інформаційного забезпечення
діяльності у сфері металургії (код КП 3439)

<…>
 виконує з використанням засобів ком
п’ютерної техніки (підключеної до мережі Інтернет), масових комунікацій та зв’язку, спеціальної літератури тощо роботи зі збирання
інформації щодо різних видів діяльності у
сфері металургії;
 вивчає та аналізує інформацію, показники
й результати роботи на різних об’єктах підприємства, що пов’язані з металургійним виробництвом, узагальнює й систематизує їх, проводить необхідні розрахунки, використовуючи
сучасну електронно-обчислювальну техніку;
 у межах своєї компетенції здійснює аналітичні, контрольні та облікові операції, підготовку необхідних відгуків, оглядів, виснов
ків з питань діяльності свого підприємства,
а також щодо діяльності інших підприємств,
що спеціалізуються на виробництві металів
та виробів з них;
 готує необхідні інформаційні матеріали
для аналізу, розроблення проектів організаційно-методичних документів, графіків роботи, замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних записок, карт, схем та іншої технічної
документації, що пов’язана з діяльністю підприємства;
 бере участь у розробленні організаційно-методичних документів підприємства та
комп’ютерно-інформаційному обслуговуванні
процесу розробки;
 розглядає документацію та інші інформаційні документи, уточнює відповідність показників, стежить за додержанням установлених
вимог, чинних норм, правил та стандартів;
 формує звіти, веде облікову та довідкову
документацію в межах своєї компетенції <…>

Фактичні завдання та обо
в’язки відповідають кваліфікаційній характеристиці професійної назви роботи «Фахівець».
Назва посади відповідає КП

№ 2 (133) лютий 2018

91

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Посада

Завдання та обов’язки

Висновок

Фахівець з налагоджування устаткування (код
КП 3439)

<…>
 під керівництвом інженера з налагодження та випробувань виконує пусконалагоджувальні роботи (випробування) різних видів
устаткування і систем (електроустаткування,
технічне устаткування, вентиляція тощо) у
металургійному виробництві;
 встановлює відповідність технічних характеристик змонтованого устаткування і монтажних робіт технічній і проектній документації, виявляє дефекти робіт і устаткування,
забезпечує їх усунення;
 бере участь у складанні календарних графіків і програм виконання пусконалагоджувальних робіт у металургійному виробництві,
у розробленні заходів з охорони праці та протипожежного захисту в процесі проведення
пусконалагоджувальних робіт, у прийманні
устаткування після випробувань, виконаних
монтажною організацією;
 підключає прилади, реєструє необхідні характеристики і параметри, опрацьовує одержані результати;
 бере участь у проведенні необхідних розрахунків, а також у випробуваннях і налагодженні устаткування на холостому ходу, під
навантаженням і в комплексних випробуваннях;
 складає акти відповідно до форм, установлених чинними нормативними документами,
із зазначенням у них обсягів виконаних пусконалагоджувальних робіт <…>

Фактичні завдання та обо
в’язки не відповідають кваліфікаційній характеристиці
професійної назви роботи
«Фахівець».
Назва посади не відповідає
КП*�

* У цьому випадку фактичні завдання та обов’язки відповідають завданням та обов’язкам, наведеним у кваліфікаційній характеристиці «Техніка з налагоджування та випробувань» (код КП 3119), яка міститься у Випуску 1 ДКХП, а також у Випуску 42 ДКХП.
Зважаючи на наведені завдання та обов’язки, КП відповідатиме назва посади «Технік з налагоджування та випробувань» з кодом КП
3119.
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Олександр Носіков,

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

Працівники відділу
інформаційних технологій:
завдання та обов’язки

Р

ізке коливання попиту на ринку товарів
і послуг за умов жорсткої конкуренції
безпосередньо впливає на прийняття
управлінських рішень. Для зменшення
ступеня ризику під час їх ухвалення необхідно
володіти оперативною інформацією про стан
матеріальних, грошових і людських ресурсів,
про «вузькі» місця, куди потрібно спрямовувати
кошти. Усі ці проблеми неможливо сьогодні
вирішити без ефективної організації збору й
обробки інформації. Такі завдання й покладено
на відділ інформаційних технологій. Цей відділ,
зокрема, виконує функції, серед яких:

 забезпечення функціонування на підприємстві інформаційних технологій;
 підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом оптимізації інформаційних потоків;
 реалізація ІT-проектів;
 забезпечення функціонування інформаційних систем;
 комп’ютеризація кадрового та бухгалтерського обліку, діловодства підприємства.
Що стосується вимог до кадрового складу
відділу інформаційних технологій, то завдання
та обов’язки окремих його працівників наведено
в таблиці.

Завдання та обов’язки деяких працівників відділу інформаційних технологій
№
з/п
1

Найменування посади

Код КП*

Начальник відділу інформацій- 1221.2
них технологій*

* Похідне словосполучення «інформаційні технології» додано до основної назви «Начальник відділу» згідно
з додатком В до КП.

№ 2 (133) лютий 2018

Завдання та обов’язки
<...>
 керування будь-якою діяльністю, пов’язаною з обслуговуванням обчислювальної техніки;
 контроль за процесом підбору, установки, підтримки програмного й апаратного забезпечення;
 контроль за зв’язком компанії з партнерами, що надають
послуги у сфері ІT;
 керування процесом підбору, навчання фахівців відділу;
 аналіз результатів діяльності відділу;
 керування процесом навчання співробітників <...>
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Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п
2

94

Найменування посади
Аналітик комп’ютерних систем

Код КП*
2131.2

3

Аналітик комп’ютерного банку 2131.2
даних

4

Аналітик операційного та приклад- 2131.2
ного програмного забезпечення

5

Адміністратор бази даних

2131.2

Завдання та обов’язки
<...>
 аналіз вимог користувачів для визначення конфігурації програмного й апаратного забезпечення;
 підготовка технічних специфікацій, технічних звітів щодо
підтримки програмного й апаратного забезпечення;
 координація процесу випробувань і введення в експлуатацію
програмного забезпечення;
 аналіз комплексних питань програмування щодо модифікації коду вже існуючих програм і створення коду для нових
програм <...>
<...>
 аналіз вимог бізнес-замовників щодо автоматизації інформаційних процесів;
 допомога замовникові під час підготовки бізнес-вимог;
 проектування способу реалізації бізнес-вимог;
 проектування взаємодії автоматизованих систем інформації;
 розробка специфікацій на доопрацювання автоматизованих
систем інформації;
 тестування доопрацьованих автоматизованих систем щодо
відповідності специфікаціям <...>
<...>
 детальний опис та фінансово-економічний аналіз проектів
щодо застосування ІТ-технологій;
 розроблення різних варіантів і схем фінансування й залучення інвестицій, вибір найбільш оптимального варіанта;
 аналіз комерційної ефективності інвестиційного проекту
щодо застосування ІТ-технологій у цілому;
 моделювання різних сценаріїв розвитку інвестиційного
проекту за допомогою варіювання значення параметрів, що
впливають на його фінансові результати;
 формування бюджету інвестиційного проекту з урахуванням
змін зовнішнього середовища організації (інфляція, податки,
ставки рефінансування тощо);
 аналіз чутливості до зміни вихідних параметрів ефективності
проекту;
 залежно від можливостей конкретної програми підготовка
до друку проектної документації (інвестиційно-фінансової
частини бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування або
бізнес-плану в цілому) <...>
<...>
 несе відповідальність за розробку вимог до бази даних, за її
проектування, реалізацію, ефективне використання й супровід,
включаючи керування обліковими записами користувачів бази
даних і захист від несанкціонованого доступу;
 підтримка цілісності бази даних <...>

Кадровик України

Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п
6

Адміністратор доступу

2131.2

7

Адміністратор системи

2131.2

8

Інженер-програміст

2132.2

Найменування посади

№ 2 (133) лютий 2018

Код КП*

Завдання та обов’язки
<...>
 забезпечення штатної роботи парку комп’ютерної техніки,
мережі й програмного забезпечення в організації;
 спостереження за мережевою безпекою організації, а також
боротьба з вірусами, настроювання програмного забезпечення
користувачів тощо <...>
<...>
 установка програмного й апаратного забезпечення;
 моніторинг та оптимізація роботи операційних систем обчислювальної техніки;
 визначення проблем, що виникають у роботі програмного
забезпечення;
 аналіз вимог користувачів;
 оцінка додаткових можливостей щодо поліпшення роботи
програмного забезпечення <...>
<...>
 розроблення програм, які забезпечують можливість виконання поставленого завдання засобами обчислювальної
техніки, її тестування й налагодження;
 вибір мови програмування та переклад нею алгоритмів
завдань;
 визначення інформації, яка підлягає обробленню засобами
обчислювальної техніки, її обсягів, структури, макетів і схем
вводу, оброблення, зберігання і видавання інформації, методів
її контролю;
 визначення обсягів і змісту даних тестових прикладів, які
забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм
їх функціональному призначенню;
 розроблення інструкцій щодо роботи з програмами, оформлення необхідної технічної документації;
 визначення можливості використання готових програмних
засобів;
 супровід упроваджених програм і програмних засобів;
 розроблення та впровадження методів і засобів автоматизації
програмування, типових і стандартних програмних засобів;
 запуск налагоджених програм і введення вихідних даних,
які визначаються умовами поставлених завдань;
 корегування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних;
 розроблення інструкцій щодо роботи з програмами, оформлення необхідної технічної документації;
 визначення можливості використання готових програм,
розроблених іншими підприємствами (установами);
 уніфікація та типізація обчислювальних процесів <...>
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№
з/п
9

96

Найменування посади
Програміст (база даних)

Код КП*
2132.2

Завдання та обов’язки
<...>
 розроблення на основі аналізу математичних моделей і
алгоритмів рішень економічних та інших завдань програми,
що забезпечують можливість виконання алгоритму відповідно
поставленому завданню засобами обчислювальної техніки, їх
тестування й налагодження;
 розроблення технології вирішення завдань на всіх етапах
обробки інформації;
 вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур
даних;
 визначення інформації, що підлягає обробці засобами
обчислювальної техніки, її обсягів, структури, макетів і схем
введення, обробки, зберігання, методів її контролю;
 виконання робіт з підготовки програм до налагодження та
їх налагодження;
 визначення обсягів і змісту даних контрольних прикладів,
що забезпечують найповнішу перевірку відповідності програм
їх функціональному призначенню;
 запуск налагоджених програм і введення вихідних даних,
обумовлених умовами поставлених завдань;
 коригування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних;
 визначення можливості використання готових програмних
продуктів;
 розробка інструкції щодо роботи з програмами, оформлення
необхідної технічної документації;
 супровід впроваджених програм і програмних засобів;
 розроблення й впровадження систем автоматичної перевірки
правильності програм;
 виконання робіт з уніфікації й типізації обчислювальних
процесів;
 участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм,
у розробці форм документів в електронному вигляді, що підлягають комп’ютерній обробці, у проектуванні програм, що дають
змогу розширити сферу застосування обчислювальної техніки;
 забезпечення правильної технічної експлуатації, безперебійної
роботи комп’ютерів і окремих пристроїв;
 підготовка комп’ютерів і окремих пристроїв до роботи, їх технічний огляд, проведення перевірки наявності несправностей, їх
усунення й запобігання появі несправностей у майбутньому <...>

Кадровик України

Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п
10

11

Найменування посади

Код КП*

Програміст системний

2132.2

Інженер із застосування
комп’ютерів

2139.2

№ 2 (133) лютий 2018

Завдання та обов’язки
<...>
 консультування адміністрації підприємства з питань застосування засобів обчислювальної техніки й комп’ютерних
інформаційних технологій;
 здійснення інсталяції, настроювання й оптимізації системного
програмного забезпечення та освоєння прикладних програмних
засобів;
 розроблення й впровадження прикладних програм;
 підключення й заміна зовнішніх пристроїв, тестування засобів
обчислювальної техніки;
 оптимізація дискового простору комп’ютерів;
 забезпечення ведення комп’ютерних баз даних;
 проведення комп’ютерних антивірусних заходів;
 участь в адмініструванні локальної обчислювальної мережі
підприємства;
 організація супроводу договорів зі сторонніми організаціями, що надають послуги з комунікаційного, програмного й
апаратного оснащенння підприємства;
 забезпечення обміну інформацією локальної мережі із зов
нішніми організаціями по телекомунікаційних каналах;
 тестування й ремонт окремих пристроїв та засобів обчислювальної техніки, кабельних ліній локальної мережі;
 усунення аварійних ситуацій, пов’язаних з пошкодженням
програмного забезпечення й баз даних;
 організація навчання співробітників підприємства основам
комп’ютерної грамотності й роботі з прикладними програмними
засобами;
 технічний супровід застосовуваних локальних мереж і програмного забезпечення;
 виконання профілактичних робіт з підтримки функціонування
засобів обчислювальної техніки;
 організація ремонту засобів обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих установ;
 систематичний аналіз ринку апаратних засобів і програмного
забезпечення;
 підготовка пропозицій щодо придбання, розробки або обміну
апаратного забезпечення <...>
<...>
 обслуговування, ремонт й модернізація комп’ютерної техніки;
 забезпечення робочих місць працівників телебачення новою
комп’ютерною, копіювально-множною технікою й видатковими
матеріалами;
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Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п

98

Найменування посади

Код КП*

12

Технік-програміст

3121

13

Фахівець з інформаційних технологій

3121

Завдання та обов’язки

 забезпечення безперебійної роботи апаратної частини систем
нелінійного монтажу й засобів комп’ютерного забезпечення;
 установка необхідного програмного забезпечення;
 збирання й настроювання комп’ютерної системи <...>
<...>
 виконання робіт із забезпечення механізованої й автоматизованої обробки інформації, що надходить до обчислювального
(інформаційно-обчислювального) центру, розробка технології
вирішення економічних та інших завдань;
 участь у проектуванні систем обробки даних і систем математичного забезпечення машини;
 виконання підготовчих операцій, пов’язаних зі здійсненням
обчислювального процесу, спостереження за роботою машин;
 визначення й запровадження схем технологічного процесу обробки інформації, алгоритмів вирішення завдань, схем
комутації, макетів, робочих інструкцій та надання необхідних
пояснень до них;
 розробка програм вирішення простих завдань, їх налагодження й експериментальна перевірка окремих етапів робіт;
 виконання робіт з підготовки технічних носіїв інформації,
що забезпечують автоматичне введення даних в обчислювальну машину, з нагромадження й систематизації показників
нормативного й довідкового фонду, розробки форм вихідних
документів, внесення необхідних змін і своєчасного коректування робочих програм;
 участь у виконанні різних операцій технологічного процесу
обробки інформації (прийняття й контроль вхідної інформації,
підготовка вихідних даних, обробка інформації, випуск вихідної
документації й передача її замовникові);
 ведення обліку використання машинного часу, обсягів виконаних робіт <...>
<...>
 оперативна підтримка користувачів;
 забезпечення функціонування та швидкої заміни техніки
користувачів;
 розроблення пропозицій щодо формування планів перспективного розвитку підрозділу;
 виконання робіт з обслуговування користувачів локальної
електронної мережі підприємства у встановленому порядку;
 контроль за роботою оргтехніки загального користування
(принтери, копіювальна техніка) і вжиття заходів щодо її ремонту
й постачання видатковими матеріалами;

Кадровик України

Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п

14

Найменування посади

Код КП*

Фахівець з комп’ютерної графіки 3121
(дизайну)

№ 2 (133) лютий 2018

Завдання та обов’язки

 виконання робіт із проведення аналізу й узагальнення
потреб структурних підрозділів підприємства в комп’ютерній,
копіювально-множній та інший електронній оргтехніці;
 розробка пропозицій щодо якості, кількості, складу й конфігурації техніки, необхідної для автоматизації роботи структурних
підрозділів підприємства, і винесення їх на розгляд керівництва;
 забезпечення комп’ютерами й копіювально-множною технікою робочих місць співробітників підприємства;
 організація виконання робіт з технічного обслуговування
комп’ютерного устаткування й копіювально-множної техніки
підприємства;
 виконання робіт з модернізації комп’ютерного устаткування;
 вибірковий контроль за дотриманням правил експлуатації
користувачами обчислювальної, копіювально-множної та іншої
електронної оргтехніки;
 надання технічної допомоги й консультацій філіям підприємства в організації зв’язку;
 підключення телефонного устаткування кінцевим користувачам <...>
<...>
 своєчасне та якісне виконання художньо-оформлювальних
робіт;
 створення графічної частини оригінал-макетів рекламних
оголошень та інших матеріалів і документів;
 створення графічної частини комерційної реклами, призначеної для презентації можливостей підприємства потенційним
рекламодавцям;
 розроблення проектів художнього й технічного оформлення
різних видань виходячи з інформації, отриманої від безпосереднього керівника;
 консультація безпосереднього керівника щодо принципів та
варіантів рішення дизайнерських завдань;
 погодження ескізів (проектів) із безпосереднім керівником
і підготовка остаточних макетів;
 внесення виправлень у проекти художнього й технічного
оформлення;
 контроль за відповідністю виготовлених оригінал-макетів
рекламних оголошень і графічних елементів оригінал-макетів
вимогам законодавства, вимогам замовника, відповідального
співробітника служби реклами, внутрішнім вимогам, що існують
в організації, вимогам якості;
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Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п

15

Найменування посади

Код КП*

Фахівець з розробки та тестуван- 3121
ня програмного забезпечення

Завдання та обов’язки

 додрукарська підготовка оригінал-макетів відповідно до
технологічних вимог;
 проведення оформлювальних робіт у приміщеннях організації <...>
<...>
 розроблення планів, графіків, методик та описів тестування;
 моделювання ситуацій, які можуть виникнути в умовах експлуатації програмного забезпечення;
 тестування програмних продуктів;
 виконання навантажувального тестування;
 підготовка документації для проведення функціонального
тестування;
 участь у проведенні дослідних експлуатацій програмних
продуктів;
 заповнення таблиць баз даних тестовими даними;
 аналіз результатів, отриманих під час проходження тестів;
 класифікація виявлених помилок й занесення їх до бази
даних для поточного програмного продукту;
 контроль за процесами ліквідації виявлених помилок розробником програмного забезпечення;
 консультування клієнтів <...>

* Тут і далі КП — Національний класифікатор України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010.

Крім того, відділ інформаційних технологій
може комплектуватися й працівниками, які обій
мають посади, що належать до класифікаційного
угруповання «Розробники обчислювальних систем» (код КП 2131.2): аналітик з комп’ютерних
комунікацій, аналітик програмного забезпечення
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та мультимедіа, адміністратор даних, адміністратор доступу (груповий), адміністратор задач,
інженер з автоматизованих систем керування
виробництвом, а також посади програміста прикладного (код КП 2132.2), фахівця з розроблення
комп’ютерних програм (код КП 3121), та іншими
профільними спеціалістами, які впроваджують
корпоративні інформаційні системи, що сприяють
ефективному виконанню бізнес-процесів. 
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Найважливіша проблема
HR, або Як бути
корисними для
бізнесу

Олег Бариш,
HR-експерт

Р

озпочати хотілося б словами старого анекдоту: «У принципі, у нас все є, і, в принципі,
у нас все добре». Приблизно так складаються
справи і в HR — «у принципі, в HR все добре»,
тільки де знайти цей принцип — великий секрет. Тож
пропоную це й з’ясувати.
Ви коли-небудь замислювалися над тим, як ідуть
справи в HR? Не у вас особисто і навіть не у вашій
компанії, а в HR як у сфері діяльності? Знаю, що
хтось здивується, хтось обурюватиметься, навіщо
це потрібно, хтось працює в цій сфері вже не один
рік і ніколи не замислювався над цим, а комусь з
колег як завжди ніколи про це думати. Чому це
важливо? Та тому, що ми не в вакуумі, кожного
дня в HR щось відбувається — у світі, в компаніях, у
колег, у конкурентів. Якщо ми хочемо розвиватися,
ми зобов’язані стежити за цим. Крім того, кожен, хто
працює у сфері людських ресурсів, є представником
всієї HR-функції, і інколи за справами одного складають думку про можливості й перспективи всіх.
Якщо ви не погоджуєтеся, то замисліться, хіба не
по одному лікарю часто роблять висновок про всіх
фахівців лікарні або по одному вчителю складають
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думку про всіх вчителів у школі. Хіба ви з цим не
стикалися? Так, це неправильно, це примітивно,
але так чинять чимало людей. І як же складно буде
потім боротися зі стереотипами за свою репутацію
й авторитет. Тож знати, що відбувається у сфері, в
якій ви працюєте, важливо.
Пропоную повернутися до запитання щодо того,
як сьогодні складаються справи в HR. Скажу відразу:
я далекий від думки, що в цій сфері все чудово, у той
же час не переконуватиму вас у тому, що все зовсім
погано й безнадійно. Проблеми є, і досить великі,
але й надія на зміни теж є. Тому поговоримо про HR
чесно й відверто.
Іноді HR мені нагадує театр, де на сцені все яскраво й красиво, гучні заходи, гастролі й майстер-класи
зірок, свята й нагородження, шоу й ефекти. А за
лаштунками зовсім інше життя, інколи морок і печаль,
нерозуміння й неувага, взаємні претензії й утома від
роботи. Якась аж надто контрастна картина, чи не
так? Як ви вважаєте, за якою з них роблять висновки
про HR? І питання не в оптимізмі або песимізмі —
питання в реальній картині. Тож яка вона — реальна
ситуація у сфері людських ресурсів?
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Ознаки того, що в HR не все гаразд
У багатьох компаніях роботою відділу персоналу
незадоволені. Звідки таке твердження? Періодично я
зустрічаюся з представниками компаній і дуже часто
доводиться вислуховувати за всіх фахівців цієї сфери.
Почитайте інтерв’ю керівників і власників компаній,
в яких іноді відкрито, іноді завуальовано, але тема
недопрацювань HR періодично висвітлюється, компанії часто не відчувають їх допомоги й підтримки.
У деяких компаніях взагалі не розуміють чи не можуть
зрозуміти, чим зайняті HR-фахівці. А як проявили і
проявляють вони себе під час кризи? Де успішні історії про те, як ці працівники врятували компанію або
хоча б пом’якшили наслідки? У багатьох компаніях
криза застала їх зненацька, вони були зайняті чимось
іншим. А скільки історій ви знаєте про те, коли саме
HR-фахівець став керівником компанії? До речі, вас
ніколи не дивувало те, що найчастіше про успіхи HR
у компанії розповідають самі менеджери з персоналу
і дуже рідко — керівники або власники компаній?
У багатьох компаніях HR не сприймають серйозно.
Їм не довіряють важливих завдань, часто вони взагалі
поза важливими проектами й розробками, не мають
повного доступу до інформації, інколи їх не запрошують на важливі наради й не враховують їх думку
під час прийняття важливих рішень, в тому числі
стосовно персоналу тощо. Нерідко HR-фахівцям не
надається відповідний статус і повноваження. Часто
керівник компанії навіть не має часу для особистої
зустрічі з керівником цього відділу та для обговорення важливих питань, часто вони спілкуються лише
шляхом листування чи телефоном або взагалі через
посередників. Іноді HR займаються якимись другорядними завданнями. Невже ви вважаєте, що наймання персоналу, навчання та підготовка корпоративів
і є вершиною довіри й визнання? Хтось здивується,
але про це мені часто пишуть, про це розповідають
колеги під час зустрічей, про це пишуть на форумах.
Про що це свідчить, на вашу думку? У деяких компаніях функція HR зведена до мінімуму або взагалі
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відсутня. Деякі компанії в невдоволенні та недовірі
до роботи цих фахівців пішли ще далі — вони відмовляються від послуг HR або зводять їх роботу до
мінімуму. Що й казати — неприємна тема для колег.
Останнім часом я все частіше чую про це, навіть
більше — я особисто знаю кілька компаній, в яких
HR-функції виконують не фахівці відділу персоналу,
вони навіть не на аутсорсингу, а просто розподілені
між іншими підрозділами і все... Ви ж не будете серйозно стверджувати, що в компанії є HR, якщо там є
всього-на-всього відділ кадрів з функцією кадрового
діловодства. Вам здається, що успіх компанії без HR
неможливий, але є чимало прикладів зворотного. Або
ви вважаєте, що життя в таких компаніях зупинилося?
Ні, у жодному разі, деякі компанії впевнені, що це
чудове рішення й вони жалкують лише про те, що не
зробили цього раніше. У деяких компаніях згадувати
про HR — це взагалі табу, оскільки занадто невдалою
була попередня співпраця.
Іноді HR своєю роботою шкодять компанії, а то
й руйнують її. Гадаю, ви теж чули про це або знаєте подібні випадки. А якщо не знаєте чи не чули,
раджу почитати відгуки співробітників про роботу
в компанії, адже інколи проблеми в ній починаються саме із заміни HR-керівника або команди
відділу персоналу. Я знаю, що багато колег терпіти
не можуть такої інформації. Але найпростіше оголосити її недостовірною або звинуватити всіх, хто
пише відгуки в інтернеті, у бажанні нашкодити або
помститися компанії і/або завдати шкоди її репутації.
Я періодично відвідую такі ресурси, читаю відгуки
співробітників, особливо з компаній, в яких я працював або особливості роботи яких знаю. Зауважу,
що чимало того, про що там написано, — це правда,
це реальні проблеми, які є в компанії, і часто це поле
діяльності для роботи HR. Не звертати уваги на це
неправильно і навіть небезпечно.
Багато HR-фахівців хотіло б працювати
по-іншому. Вони хотіли б реалізовувати цікавіші
проекти, вирішувати важливіші проблеми, вони
хочуть більше роботи, наповненої сенсом, хочуть
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допомагати компанії ставати сильнішою, а не просто
реалізовувати якісь плани.
Багатьох колег турбує ставлення до HR всередині
компанії. Через усе це чимало колег ходять просто
«роботу робити», не отримуючи від цього задоволення, вони постійно незадоволені й нереалізовані,
деякі навіть почувають себе приреченими або у
безвиході. Чимало колег не люблять того, що вони
роблять, або працюють за інерцією, залишаючись
байдужими до своїх обов’язків і до своєї компанії.
Хтось взагалі працює з останніх сил, готовий все
кинути, якщо з’явиться якийсь інший варіант. Чимало
колег залишають цю сферу в пошуках цікавішого
й насиченішого професійного життя. Про це самі
HR-фахівці теж розповідають досить часто. Якщо ви
вважаєте, що їх невдоволення виникає лише через
низьку заробітну плату, то ви міркуєте аж надто
примітивно, дивитися потрібно глибше.

Найголовніша проблема в HR
Коли мене просять охарактеризувати роботу HR у
багатьох компаніях кількома словами, я використовую дві свої улюблені фрази: «Ми тут хоч щось
робимо» і «Наша мета — порядок в бардаку».
«Ми тут хоч щось робимо» — це насправді
фраза одного з моїх керівників. На мою думку,
вона як вирок HR у багатьох компаніях. Тобто
робити щось просто так або виходячи зі свого
бачення й свого розуміння ситуації та потреб
компанії, не звертаючи уваги на реальні проблеми, в тому числі кричущі. Щоб було зрозуміліше,
уявіть: будинок горить, а ви шпалери клеєте або
вікна міняєте. На жаль, так чи приблизно так нерідко працюють HR у компаніях. Ніхто не заперечує,
що вони вміють робити щось добре, можливо
навіть краще за всіх на ринку, але це не те, що
потрібно компанії просто зараз. Саме на цьому
ґрунті все частіше виникають конфлікти між HR
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і компаніями, саме це шкодить авторитету та
репутації фахівців згаданої сфери.
«Наша мета — порядок у бардаку». Ще одна
диво-ситуація, яка дуже й дуже часто складається в
HR. Це коли намагаються навести порядок в одній
HR-функції, не звертаючи увагу на HR-систему в цілому і на потреби компанії. Напевно, ви теж стикалися
з таким неодноразово, коли прийшовши в компанію,
новий директор з персоналу відразу розпочинає з тих
функцій, які найкраще виходять або можуть створити найбільший резонанс. Тому нерідко «жертвою»
таких перших кроків стає система мотивації персоналу або його наймання. Причому все це робиться
без приділення уваги іншим функціям і компанії в
цілому. Такий собі рай на окремо взятій території.
Уявіть: ви заходите на кухню, на якій бруд, безлад,
купа немитого посуду, таргани, а від вас вимагають
обов’язково вимити руки або перевзутися, інакше
вам не можна буде увійти.
Тож давайте замислимося, чому так відбувається? Запропоную свій варіант. Я працюю в HR понад
20 років і за цей час бачив багато і компаній, і колег,
і керівників, злетів і падінь та багато іншого. З великою часткою ймовірності можу стверджувати, що
найважливішою проблемою для HR останнім часом
стає відсутність користі від них для компанії. Мені
здається, що на цьому тлі всі інші проблеми HR —
зовсім не є проблемами.
Я знаю, що колегам ця тема не подобається. Вона
дуже й дуже болюча для HR, їй не присвячуються
конференції й ніхто із зіркових колег не «гастролює»
з цією темою, але тим не менше ця тема звучить все
голосніше й порушується все частіше. Звичайно ж,
нові технології або тема майбутнього для HR набагато
цікавіші. Але обговорення тем про нові технології
в умовах, що склалися в деяких компаніях, це як
говорити про користь електроприладів, не маючи
електрики.
Коли я кажу про відсутність користі від HR, деякі
колеги сприймають це так, ніби я звинувачую їх у
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ледарстві. У жодному разі, фахівці цієї сфери належать до тих, хто готовий працювати й працює день і
ніч, нерідко без вихідних. Але питання не в завантаженості, а в результатах, до яких ця робота призводить, і ще більше питання полягає в тій користі, яку
приносить робота HR для компанії, для конкретної
компанії, в якій/для якої ви працюєте.
Знаючи становище в галузі, можу зазначити, що
саме з користю і не дуже добре все складається.
Можливо, через те, що більшість дій HR не приносять компанії користі, і почали порушуватися всі
ці питання. Коли дозволяла ситуація на ринку, коли
заробляти компаніям було простіше, на багато того,
що робилося в HR, очі закривалися. Більше того,
в багатьох компаніях до цього відділу взагалі всім
було байдуже, навіть часу на нього не вистачало.
А тепер в умовах кризи, в умовах обмежених ресурсів
багато компаній зацікавилися, що та як робиться в
HR. Хоча, щиро кажучи, це питання порушується і
щодо інших підрозділів.
Чимало колег виявилися чомусь незадоволеними
такою увагою з боку компанії. А деякі компанії виявилися, м’яко кажучи, розчарованими, зрозумівши, що
відбувається в HR насправді. З’ясувалося, що більшість проектів, планів тощо не приносять компанії
користі, вони просто реалізовувалися, а нерідко
всього-на-всього декларувалися й залишилися на...
папері. Деяким колегам «вдавалося» працювати
взагалі окремо від компанії, за своєю унікальною
технологією.
Коли колеги кажуть, що не розуміють, що я маю
на увазі, коли кажу про користь, переконаний, що
вони лукавлять. Уявіть, що у вас горить будинок,
і що ж ви робитимете? Звичайно, приклад екстремальний, але й дії будуть зрозумілішими. У багатьох
компаніях чимало нагальних проблем і з плинністю,
і з мотивацією персоналу, і з навчанням, і з результатами, і з ефективністю, але HR зайняті тим, що не є
терміновим, і працюють за заздалегідь затвердженим
ними планом або ж взагалі роблять щось іміджеве,
орієнтоване назовні.
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Для тих, хто ще не зрозумів, що таке відсутність
користі від роботи HR, поясню детальніше. Вважаю,
ви не заперечуватимете, що основне завдання HR —
допомогти компанії реалізувати її цілі, досягти необхідних результатів, посилити компанію, допомогти
у вирішенні проблем, в тому числі з персоналом
тощо. Тож для мене відсутність користі від HR — не
робити необхідних речей для конкретної компанії
в певних умовах і/або робити непотрібні речі тоді,
коли є потреба в іншому або є важливіші альтернативи. Уявіть, що вам слід розвезти піцу замовникам,
а ви замість цього йдете й рекламуєте піцу по місту.
Можливо, це важлива справа для майбутнього, але
зараз вона марна, бо піца не буде доставлена.
І ще один важливий момент: розповідаючи про
відсутність користі від роботи HR, я в жодному разі
не кажу про помилки колег. Ніхто не застрахований
від помилок, я припускався їх також, як і чимало
моїх колег. Питання в іншому — не припускатися одних і тих ж помилок або ж не робити взагалі
нічого, остерігаючись помилитися. Не приносити
користі — це не виконувати потрібних дій. Так, ви
можете помилитися, але якщо ви робите потрібні
речі — ви на правильному шляху. Не робити потрібних речей — ось головна помилка й важлива проб
лема для HR. Марність дій HR — це не помилка, це
набагато серйозніше — це неправильно обраний
напрям і неправильно обраний шлях.
Вам здається, що розповідаючи про все це я порушую дуже неприємну тему й ніби зраджую HR (подіб
ні листи я теж іноді отримую). Абсолютно не згоден,
адже таким чином я пропоную колегам шлях, щоб
HR стали ефективнішими і щоб допомогти колегам
зробити їх роботу цікавішою, насиченішою й осмисленішою. Я часто спілкуюся з колегами, і багато з них
хотіли б більш осмисленої роботи, більше користі від
неї. Цього ж хотіли б і компанії. Подолати відсутність
користі в роботі HR — це і є непоганий інший шлях,
альтернативний шлях у майбутнє.
Закінчення в наступному номері
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Початок року —

початок нових дій
Оксана Долгова,

сертифікований бізнес-тренер компанії BogushTime

Х

отіла б розпочати нашу розмову з такої
фрази: «Хтось постійно відкладає до понеділка, хтось збирається розпочинати нове
життя з нового року, і так кожного разу.
Цього разу не вдасться не виконати обіцяного:
новий рік розпочався 1 січня і з понеділка». Жарти
жартами, однак якщо ви самі собі щось обіцяєте,
а потім не виконуєте, то маю вас запитати: кого
ви в цей момент обманюєте? Тому як тільки дочитаєте цю статтю, беріть ручку та аркуш паперу
і виписуйте всі плани та цілі на рік.
Багато хто нарікає, мовляв, немає сенсу планувати, адже все стається інакше. Плани — це
одне, а життя — це зовсім інше. Хочу відразу
розставити крапки над «і» та сказати мою улюблену фразу: «Ви завжди живете згідно з планом.
Питання в тому, згідно з чиїм: своїм чи чужим?».
Адже якщо ви самі себе «не заплануєте», то хтось
інший вас «запланує». І коли вас «планують», це
не завжди збігається з вашими бажаннями. Тому
які б зміни не відбувались у вашому плануванні,
план все одно має бути. Як же правильно його
складати? Насамперед необхідно дозволити собі
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мріяти, і щоб це було по-справжньому. А для того,
щоб у вас виникли бажання, необхідно підняти
ваш рівень енергії. Розглянемо далі, як це зробити.

Підбийте підсумки попереднього року
На перший погляд, нічого особливого минулого
року не сталося, правда ж? Не полінуйтеся —
візьміть аркуш паперу та ручку й почніть писати.
Ви будете приємно здивовані — з’являться якісь
досягнення, про які ви вже й забули. І запам’ятайте:
не існує неважливих або дрібних досягнень —
пишіть усе, що спадає на думку. В одному випадку
ви досягли чогось самостійно, в іншому — когось
залучили для цього. Знову ж таки — це не має значення. Тепер погляньте на цей список. Надихає?
Що ж, самооцінка трішки підвищилась, тож настав
час мріяти!
1. Загадайте 41 бажання. Тут є кілька важливих
правил. Не нумеруйте, адже коли ви працюєте з
бажаннями, вони мають бути щирими. І часто
стається так, що першими у списку є не ваші,
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а нав’язані бажання. Однак якщо ви їх пронумеруєте, ви позначите як важливі ті, що перші у списку.
Хоча дійсно важливе й справжнє міститиметься у
списку дещо далі.
Не намагайтеся розділяти бажання на важливі й
неважливі — пишіть те, що перше спадає на думку.
Складайте список ваших бажань з позиції «хочу»,
а не з позиції «потрібно». З позиції активної, а не
пасивної.
Наприклад: я вийду заміж, а не він одружиться зі мною; я високооплачуваний фахівець, а не
мені платитимуть високу зарплату тощо. Для
того щоб ваші бажання перетворилися на цілі,
необхідно додати ясності та конкретики. Маю ще
одну пораду: розділіть ваші бажання на особисті,
сімейні та робочі.
2. Оберіть найбажаніше бажання й опишіть
його максимально яскраво. Наприклад, якщо це
автомобіль, то вкажіть, якої марки, кольору, якого
року випуску тощо він має бути.
3. Вкажіть дату, коли ви хотіли б його отримати. Якщо це в межах року, то напишіть, в який
день, якщо в межах трьох років — вкажіть місяць,
а якщо в межах 10 років — зазначте рік.
4. Напишіть ціну, скільки він коштуватиме
(приблизно). Якщо ви хотіли б отримати автомобіль у 2018 р., опишіть, як ви реалізуєте заплановане. Тобто складіть план досягнення цієї мети.
5. Зазначте критерій, який визначатиме, що
мету досягнено: ви тримаєте в руках ключі від авто
чи підписані документи на його отримання, чи це
момент, коли ви вже їдете на власному автомобілі.
Важливо: якщо ви описуєте свою ціль і вас це
зовсім не тішить, — це означає, що ціль не ваша,
а нав’язана. Таке трапляється, і нічого страшного
в цьому немає. У такому разі візьміть іншу ціль
із вашого списку і робіть усе за вищевказаною
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схемою. Однак якщо все добре і настрій у вас
натхненний, ви на правильному шляху.
Якщо ви все робитимете згідно з наведеними
пунктами, ви зрозумієте, що ваші бажання не такі
вже й нереальні, що досягти бажаного набагато
легше, аніж ви вважали раніше. Можна попрацювати над кожною ціллю, і хоч це необов’язково — такі
дії гарантовано прискорять їх досягнення.
У вашому списку завжди має бути не менше
41 бажання. І як тільки здійснили одне, відразу
записуйте інше — нове.
Зважаючи на цілі, ви плануєте свій щоденний
розклад. Тож для того, щоб планування було
коректним, необхідно:
 записати всі завдання на день (у тому числі сон,
харчування, пересування та час на форс-мажори);
 виконати тайм-калькуляцію — порахувати, скільки часу потребує виконання кожного
завдання;
 підрахувати загальний обсяг часу для виконання всіх завдань.
Якщо для виконання запланованих завдань вам
знадобиться 40 годин, а ви відвели для них лише
24 години, звичайно, відразу слід перенести деякі
завдання на той день, коли ви справді матимете
змогу їх виконати. Багато людей складають план на
добу із завданнями, для виконання яких потрібно
48 годин, а потім дивуються, чому в них відсутня
енергія, занижена самооцінка, вони нічого не
встигають тощо…
Наголошую: ваші щоденні дії мають бути
пов’язані з вашими цілями. Якщо такий зв’язок
відсутній, немає сенсу намагатися їх досягти.
Адже все, що ви робите у своєму житті, має вести
вас безпосередньо до ваших мрій та бажань.
Тож бажаю вам натхнення для виконання ваших
завдань, які вестимуть до ваших бажань! 

107

HR-ПРАКТИКА

10 перших кроків

менеджера
з персоналу
Ірина Шуляренко,
HR-консультант

Крок 1. Співбесіда з керівником або
власником компанії
Робота HR-менеджера в компанії розпочинається вже
з першої співбесіди з директором чи власником бізнесу. Це саме той етап, під час якого варто з’ясувати:
навіщо компанії фахівець з персоналу і чому в ньому
виникла потреба. Якщо пропустити цей момент до
виходу на роботу, то вже в період випробувального
строку на вас можуть очікувати неприємні сюрпризи.
Наприклад, ви можете дізнатися, що влаштувалися на
посаду рекрутера, хоча у вакансії і назва, і обов’язки
описувались інакше.
Проте навіть озвученим топ-менеджментом
завданням не слід вірити сліпо. Просто перед бізнесом постали певні проблеми: наприклад, низька
продуктивність персоналу, і було вирішено, що людям
не вистачає мотивації, тому потрібен фахівець з
персоналу. Але це не означає, що керівництво готове
змінювати систему оплати праці чи стиль управління.
Цілком можливо, що від фахівця з персоналу чекають
якогось магічного втручання й швидкого вирішення
проблеми, що формувалась не один рік.

108

Тому обговорення і проблем, які потрібно вирішити, і готовності керівництва до змін (в тому числі
глобальних) і, відповідно, наявності ресурсів — важливий первинний етап побудови системи управління
персоналом в компанії.
Також на цьому етапі варто з’ясувати не лише
обов’язки, а й повноваження служби HR. Враховуючи,
що, як і за будь-яких змін, спочатку можна стикнутися зі спротивом інших керівників (почасти навіть
саботажем), важливо розуміти, до якого моменту і
в яких випадках можна розраховувати на підтримку
власників чи топ-менеджерів, а також на що бізнес
не готовий витрачати ні час, ні кошти.
Ще одним важливим моментом на цьому етапі
є з’ясування цінностей компанії (які відображаються в її корпоративній культурі) та керівників,
з якими доведеться працювати. Звичайно, до виходу на роботу варто промоніторити ринок щодо
відгуків про компанію, можливо, поспілкуватись
з кимось із колишніх працівників. І хоча такі дані
можуть бути дещо суб’єктивними, не слід їх недооцінювати як джерело інформації для розуміння
потенційних проблем у роботі, стилю управління,

Кадровик України

HR-ПРАКТИКА

ставлення до персоналу, рівня організації роботи
тощо.
Мої улюблені запитання на співбесіді для керівника: якими трьома принциповими якостями має
володіти працівник, щоб ви взяли його на роботу?
За що б ви звільнили не задумуючись? Знаючи, на
що звертає увагу керівник, можна визначити, що
для нього важливо та які його цінності стосовно
персоналу.

Крок 2. Знайомство з бізнесом, працівниками і керівництвом
Перші дні в компанії я знайомлюся з бізнесом через
працівників. Звичайно, ніщо не завадить вам переглянути сайт компанії, маркетингові матеріали, але
ніхто краще власника не розкаже про компанію.
Знайомство з іншими керівниками (відділів,
департаментів) може мати не лише формальний
характер, коли ви просто з’ясовуєте, чим вони займаються, яка їх зона відповідальності, а й бути джерелом
іншої цінної інформації. Так, відділ маркетингу та
відділ збуту можуть розказати про основних конкурентів (потенційні компанії-донори в разі прямого
пошуку), фінансовий відділ може підказати, який
бюджет у вашому розпорядженні, яку інформацію
вони вам можуть надати для аналітики, яку інформацію очікують від вас тощо.
Важливо також попередньо з’ясувати, з якими
проблемами вони стикаються в роботі з персоналом,
які їх очікування від вас як фахівця. Звичайно, це
можна зробити й методом анкетування, але жива
бесіда (навіть онлайн) допомагає познайомитись
та налагодити стосунки. Крім того, вже на цьому
етапі ви отримуєте першу інформацію про людей,
з якими доведеться багато співпрацювати: хто легко
йде на контакт, хто організований, хто не дотримує
слова, хто дружньо налаштований, хто вороже чи
консервативно. Уся ця інформація допоможе вам в
наступних кроках.
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Крок 3. Оцінка системи забезпечення
компанії персоналом
Я б назвала цей пункт критичним для виживання
нового фахівця в компанії. Як правило, саме рекрутинг є мірилом успішності роботи відділу персоналу
(чи спеціаліста) на перших етапах. Можна виділити
три основних елементи, які впливають на ефективність забезпечення персоналом:
 наявність планування персоналу (в т. ч. профілі посад);
 адекватна система пошуку та оцінки;
 система утримання персоналу в компанії (адаптація, мотивація).
Тобто ми знаємо, хто нам потрібен, ми можемо
його знайти й привести в компанію та зацікавити
роботою на тривалий період.
Розпочати роботу слід з розподілу зон відповідальності між керівниками та фахівцем з персоналу
(хто що оцінює, хто відповідає за підбір та ін.), визначення алгоритмів взаємодії, а головне — тривалості
кожного з етапів (наприклад, скільки часу може розглядати керівник резюме по кандидату до моменту
призначення повторної співбесіди).
За можливості слід зібрати статистику по системі за попередні періоди. Якщо ж це неможливо, то
негайно запровадити збір даних.
Передусім оцінюється відсоток закритих вакансій
згідно з планом рекрутингу (за умови його адекватності) та відсоток працівників, які успішно пройшли
випробувальний строк. Низькі показники демонструють недоліки системи, з якими доведеться детально
розбиратися. Так, на виконання плану значно впливає
швидкість закриття вакантної посади. Тому важливим
показником ефективності процесу є середній час
закриття вакансії (за категоріями).
Проаналізувавши витрати часу на кожному з етапів пошуку та відбору кандидатів, можна побачити, де
фіксуються найбільші втрати й вирішити проблему на
цьому етапі. Наприклад, відсутність заявки на вакансію (або постійне її коригування) може затягнути її

109

HR-ПРАКТИКА

закриття на місяці. У разі масового набору важливо,
щоб джерела давали постійний потік кандидатів.
Тому реєстрація, з яких джерел прийшли пошукачі
та розрахування вартості залучення кандидата (за
кожним джерелом і взагалі) є важливим елементом
для розуміння ефективності пошуку співробітників.
Наприклад, може бути багато відгуків з якогось
джерела, але жодної співбесіди за їх результатами.
Водночас це дасть змогу в подальшому точніше
планувати бюджет і формувати план робіт.
Якість оцінки персоналу (вдалість підібраних
методів) можна побачити на етапі проходження
випробувального строку. Якщо в компанії високі
показники проходження цього етапу працівниками,
то система відбору та оцінки працює ефективно.

Крок 4. Оцінка мотивації персоналу
Загалом пластів оцінки може бути декілька, і порядок
оцінки залежатиме від завдань, які стоятимуть перед
менеджером з персоналу. По-перше, варто оцінити
задоволеність персоналу роботою в компанії та
існуючими умовами праці. У невеликих компаніях
це краще робити шляхом персональних бесід, якщо
кількість персоналу значна, — за допомогою анкетування чи письмових опитувань. Аналогом такого
опитування може бути оцінка залученості персоналу.
Обов’язково перед опитуванням розказати персоналу про його цілі, а після цього прозвітувати про
дії за його результатами. У моїй практиці одне з
опитувань стало поштовхом для детального аналізу
ситуації, і в результаті було звільнено керівника відділу, що дало змогу компанії зупинити хвилю звільнень
серед працівників. Такі опитування, зокрема, чудово
висвітлюють стосунки в колективі та ставлення до
керівників.
По-друге, варто також звернути увагу на співробітників з емоційним вигоранням (найлегше їх помітити під час особистих співбесід, але є й відповідні
опитувальники та тести). Якщо оцінка задоволеності
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персоналу роботою не анонімна, то за нею також
можна помітити ознаки професійного вигорання.
І по-третє, важливо оцінити нематеріальні потреби персоналу (такі як потреба в розвитку, владі,
творчості тощо) для створення мотиваційних карт,
що потім стануть основою системи нематеріальної
мотивації персоналу. Знаючи потреби персоналу
та рівень його задоволеності можна прогнозувати
плинність та впливати на ефективність роботи співробітників.

Крок 5. Оцінка системи оплати праці
Я ніколи не раджу на перших етапах роботи в компанії братися до змін у системі оплати праці. Як правило,
це найболючіше питання для персоналу, і результати
невдалих змін будуть найбільш проблемними, оскільки можуть призвести до втрати цінних кадрів. Проте
є низка моментів, на які варто звернути увагу.
По-перше, чи є в компанії якась система взагалі,
чи це просто набір різних форм оплати, що склалися
історично? Однією з ознак відсутності системи є те,
що працівники на однакових посадах з однаковими
обов’язками отримують різну заробітну плату (і це
не пов’язано з результатами їх роботи). Наприклад,
коли новим працівникам пропонують вищу заробітну
плату, ніж у тих, хто працює давно (і навіть краще),
бо ціни на ринку праці зросли.
По-друге, дуже важливо перевірити відповідність
заробітної плати ринковим показникам, оскільки
якщо вони значно нижчі, то є шанс втратити хороший
персонал.
Якщо постійна частина заробітної плати та соціальні пільги дають ефект утримання персоналу в
компанії, то стимулююча (змінна частина заробітної
плати) більше впливає на ефективність роботи.
Серед показників ефективності системи оплати — її прив’язка до результатів роботи (досягнення
цілей). Звичайно, незважаючи на бажання власника
зробити цю прив’язку близькою до 100 %, потріб-
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но враховувати й тенденції ринку, оскільки гірші для некваліфікованих працівників результати мають
умови, ніж у конкурентів, призведуть до труднощів з демонструватись одразу ж за зусиллями. Та навіть
набором персоналу та його відтоку до конкурентів з ідеальна система не працюватиме, якщо компанія
кращими умовами. Іншим моментом, який потрібно виплачує зароблене із запізненням чи в неповному
перевірити, це наскільки коректно працює з цілями обсязі;
компанія: чи співробітник справді впливає на досяг важливо також оцінити ставлення персоналу до
нення цих показників і чи вважає їх досяжними?
виплат, чи вважає він їх справедливими, значимими
Останнє варто дізнатися хоча б тому, що в іншому (для того щоб докладати зусилля), чи знають співразі цілі демотивуватимуть і зусилля з їх досягнення робітники, що вони мають зробити, щоб отримати
будуть мінімальними. Часто керівництво у спробі додаткові виплати (чи знайомі вони із системою
пробудити амбіції працівників знищує їх мотивацію. преміальних та бонусів).
Ще один показник, який непрямо вказує на ефективність системи оплати праці, це різниця між доходами високо результативних і низько результативних Крок 6. Аудит системи оцінки
співробітників. Якщо вона незначна — оплата праці
не пов’язана з результатами.
Загалом оцінка не є основним, а швидше допоЩодо системи стимулювання (тобто змінної міжним процесом, проте оцінка відіграє чималу
частини оплати праці)
роль у процесах управління
варто звернути увагу на такі
ефективністю та мотивамоменти:
цією. Передусім потрібно
KPI мають розробляти керівники
 який відсоток посад
з’ясувати, чи існує в компавідділів. Хоча часто їх розробку
охоплений системою стинії оцінка результатів робопокладають на HR-менеджера,
мулювання. Загалом, більти. Як правило, труднощі з
який просто не володіє потрібнишість посад в адміністрацим виникають у кількох
ми знаннями та навичками і не в
тивних відділах можуть
випадках:
змозі знати на потрібному рівні
бути не прив’язані до сис якщо в компанії від
бізнес-процеси,
ринок
тощо
теми стимулювання, але в
сутнє цілеутворення. У цьо
цілому картину по компанії
му випадку варто ініціювати
потрібно знати;
стратегічну сесію з подаль критерії, на базі яких нараховуються виплати. шою формалізацією цілей для відділів та працівників.
Важливо, щоб дотримувались згадувані вище прин- Іноді з тих чи інших причин це неможливо, тоді цілеципи (співробітник може досягти мети, її досягнення
утворення може провадитися через звичайні наради
напряму залежить від його зусиль);
серед власників та топ-менеджменту;
 періодичність та стабільність виплат. Слід
 у разі відсутності критеріїв оцінки. Такими
розуміти, що якщо премія виплачується постійно і критеріями можуть бути, наприклад, KPI (ключові
в тих самих розмірах, то персонал починає сприй- показники ефективності). Важливий момент: KPI
мати її як незмінну частину заробітної плати. Також мають розробляти керівники відділів. Хоча часто їх
варто звернути увагу на те, як часто виплачується розробку покладають на HR-менеджера, який просто
стимулююча частина. І якщо для топ-менеджменту не володіє потрібними знаннями та навичками і не в
виплати раз на рік можуть бути прийнятними, то для
змозі знати на потрібному рівні бізнес-процеси, ринок
спеціалістів бажаний крок не менше разу на квартал; тощо. HR-менеджер може виступати методистом,

№ 2 (133) лютий 2018

111

HR-ПРАКТИКА

організатором розробки, але не може ставити цілі Крок 7. Аудит системи навчання та
розвитку персоналу
іншим департаментам;
варто також зрозуміти вартість та можливість
оцінки. Подекуди збір статистичних даних для оцін- Для цього потрібно оцінити:
ки якогось показника роботи може бути настільки
 чи є в компанії навчання взагалі (причому як
трудомістким, що від його оцінки простіше відмови- формалізоване аудиторне, так і неформальне, типу
тися. Так, зворотний зв’язок від клієнтів про роботу передачі знань під час виконання робочих завдань);
торговельного представника важливий, але збирати
 чи навчання спорадичне чи має певну систему;
його з потрібною регулярністю може бути дорого
 чи з’ясовується потреба в навчанні;
та проблематично.
 чи є система посттренінгового супроводу (підОцінка результатів необов’язково має бути тримка впровадження отриманих знань та навичок
пов’язана із зарплатою — її можна використовувати у роботу).
як елемент контролю за роботою працівника.
Загалом, якщо в компанії не існувало системної
Наступним етапом, який менеджер з персоналу роботи у сфері управління, цю інформацію доветакож не проводить самостійно, а лише організовує, деться збирати частинами, зокрема під час бесід із
є оцінка професіоналізму працівників (знання та працівниками, аналізу документації. Наприклад, щоб
навички). Як правило, варто
зрозуміти, як провадиться
перевірити, чи є така оцінка
навчання нових співробітвзагалі, чи реальна вона чи
ників, варто поспілкуватиформальна, з якою періося з працівниками, які праЯкщо робота передбачає багатодичністю проводиться та
задачність, паралельну реалізацію цюють у компанії менше
де фіксуються результати.
шести місяців.
кількох досить великих проектів,
Останнє важливо, оскільки з
Також із самого початкомунікації з великою кількістю
цієї інформації можна вибуку важливо зрозуміти: чи
людей, то емоційне вигорання не
довувати систему навчання.
готова компанія інвестувати
примусить себе довго чекати
Якщо оцінка професіов навчання та розвиток перналізму в компанії відсутня,
соналу. Адже лише в такому
варто насамперед звернути
випадку можна нормально
увагу на відділи, що є клюбудувати кадровий резерв,
човими для бізнесу. Так, у торговельній компанії — створювати та реалізовувати плани особистісного
це відділ збуту. І оцінювати спеціалістів з продажу розвитку тощо. Якщо в найближчих планах компанії
потрібно не лише за володінням техніками з продажу, є реалізація навчальних програм, варто запровадити
а й за знаннями продукту компанії.
оцінку таких програм (та навчання загалом) за 4
Останнім об’єктом оцінки є особисті якості (також рівнями оцінки Дональда Кіркпатрика:
компетенції). Якщо серед першочергових завдань
 Реакція: чи сподобалося навчання? Чи спонемає кадрового резерву, то ця оцінка не є нагаль- добалася робота тренера? Чи зміст навчання
ною. Проте винятки можна зробити для оцінки корисний? Чи планують застосовувати отримані
управлінських компетенцій. Така оцінка дає змогу знання на практиці? Чи сподобалась організація
зрозуміти рівень управління персоналом у відділах навчання?
 Навчання: як змінились знання та навички
і, відповідно, грамотно спланувати свою взаємодію
учасників навчання порівняно із ситуацією до нього?
з керівниками цих відділів.
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 Поведінка: як змінилась поведінка учасників
після проведеного навчання?
 Результат: чи досягнуто після навчання запланованого бізнес-результату?
Така оцінка провадиться в різні періоди (наприк
лад, рівень «Реакція» оцінюється одразу після тренінгу, рівень «Поведінка» може оцінюватись через три
тижні після проведення навчання).

Крок 8. Стратегія, кадрова політика
та план робіт
Розуміючи довгострокові цілі компанії, можна створити довгостроковий план щодо роботи з персоналом. Паралельно слід визначитися з кадровими
політиками. Зважаючи на ці два фактори, слід розробити детальний план дій.
Звичайно, можна стикнутися із ситуацією, коли
компанія не має довгострокових планів. У таких
випадках я раджу орієнтуватись на збільшення прибутку шляхом підвищення ефективності роботи
персоналу. Шляхи реалізації можуть бути різними:
підвищення кваліфікації працівників (у т. ч. керівників), залучення високопродуктивних спеціалістів,
реалізація системи мотивації тощо. Наприклад, якщо
в бізнесі від строку роботи залежить ефективність, то
велику увагу слід приділити зменшенню плинності
(утриманню персоналу). На висококонкурентних
ринках можуть зіграти роль бренд роботодавця,
рівень організації роботи в компанії, гнучкий підхід
до умов роботи тощо. Головне, визначитись з першочерговими завданнями для реалізації бізнес-цілей та
шляхами їх досягнення.
Створюючи план робіт важливо також створити
систему показників його виконання та ввести звіти для
керівництва. Відсутність звітів (чи іншої інформації
про хід робіт) може сприйматись топ-менеджментом
як сигнал про бездіяльність відділу персоналу.
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Крок 9. Корпоративна культура
Знайомство з корпоративною культурою відбувається з першого робочого дня, але щоб зрозуміти
особливості культури саме цієї компанії, та наскільки
вона відповідає (чи не відповідає) її цілям, потрібен
час. Звичайно, можна провести оцінювання компанії
через опитування чи спеціальні тести, проте власний
досвід перебування всередині системи важко чимось
замінити. Якщо виявиться, що корпоративна культура
суперечить цілям бізнесу, слід скоригувати план робіт
і в цьому напрямку (з розумінням, що проект буде
тривалим і непростим).

Крок 10. План відновлення власних
ресурсів
Це не останній крок на довгому шляху формування системи персоналу, але один з найважливіших.
Потрібно розуміти, що коли робота передбачає
багатозадачність, паралельну реалізацію кількох
досить великих проектів, комунікації з великою
кількістю людей, то емоційне вигорання не примусить себе довго чекати. Сприяє йому й відсутність позитивного зворотного зв’язку від керівництва, коли всі досягнення сприймаються як
належне, а от помилки — відповідно караються.
Тому на початку великих проектів важливо спланувати для себе час відпочинку, заняття, що наповнюють вас енергією (хобі, зустрічі з друзями,
подорожі, книги, музика тощо). Важливо також
контролювати свій фізичний стан і не допускати значної перевтоми (наприклад, обмежити
затримки на роботі в неробочий час). Якщо ви
будуєте систему управління персоналом, маєте
розраховувати свої сили на тривалий період і
особливо варто пам’ятати, що перший етап, як
правило, найважчий. 
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усміхніться

Вчора мене хотіли звільнити у зв’язку зі скороченням. Але почувши, як я кричу «Ура! Нарешті!»
і «Покажіть мені цього невдаху, який виконуватиме мою роботу», начальник чомусь передумав…
— Чому ви пішли з попереднього місця роботи?
— З такою зарплатою поїхати було неможливо…
— Побачимось сьогодні?
— Я хворію.
— Можна посидіти в аптеці...
— Вчора зібрала складний пазл.
— Та ти що! Довго збирала?
— Два роки.
— Чому так довго?
— Як довго? На коробці написано від 3 до 6 років…
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— Що з тією проблемою?
— Я її вирішив.
— Так у чому була проблема?
— Не знаю.
— І як ти її вирішив?
— Я вирішив, що це не проблема.
— Кажуть, кондуктора трамвая зловили на корупції.
— Що такого він накоїв?
— Цей негідник з’їдав всі щасливі квитки!
Тільки навчишся тримати язик за зубами, як
вони вже й повипадали…
Сторож заводу з виробництва шампуню з піною
біля рота доводив, що він не краде…
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декларації
24 Електронні
посадових осіб
під час
56 Сумісництво
відпустки

Обчислення
страхового
стажу

непрацездатність:
62 Тривала
оформлення

102 Найважливіша
проблема HR

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

