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 Згідно статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 

на яку вільно погоджується. 
 

1. Загальні положення про трудову книжку  
 

 Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність 

працівника. 

Трудові книжки ведуться на: 

всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації 

(далі - підприємство) усіх форм власності або у фізичної особи понад п'ять днів, 

у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських 

(фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також 

позаштатних працівників за умови, якщо  вони підлягають державному 

соціальному страхуванню.   

студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що 

здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» 

та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які 

проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм 

власності; 

осіб, які працюють за сумісництвом (тільки за місцем основної роботи). 

Цей документ дає можливість власникові або уповноваженому ним 

органу при прийнятті на роботу судити про досвід працівника для того, щоб 

вирішити питання про прийняття його на роботу або обґрунтовано відмовити в 

цьому. 

При влаштуванні на роботу працівники зобов'язані подавати трудову 

книжку, оформлену в установленому порядку. Порядок оформлення, ведення, 

збереження та видачі трудових книжок регулюється: Інструкцією про порядок 

ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства 

праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального 

захисту населення України від 29 липня 1993 № 58, який зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110, (далі – Інструкція) (із 

змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки 

працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301 (із змінами) (далі – Постанова). 

  Зразок бланку трудової книжки затверджений вказаною Постановою і 

містить: 

відомості про працівника; 

відомості про роботу; 

відомості про нагородження; 

відомості про заохочення; 

відомості про призначення пенсії.  

Відомості про стягнення до трудових книжок не заносяться. 

 Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, 

повинні пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи 

професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил 



 

 

3 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління 

охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, 

створених відповідно до законодавства України (далі Збройні Сили України та 

інші війська) та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього 

Союзу РСР і Збройних сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий 

квиток. Звільнені з місця відбування кримінального покарання зобов'язані 

пред'явити довідку про звільнення. 

Трудова книжка відповідно до додатку до Постанови має серію та номер. 

Слід пам’ятати, що трудові книжки раніше встановленого зразка обміну не 

підлягають. 

  

2. Вкладиш до трудової книжки 
 

 Коли в трудовій книжці заповнені усі сторінки будь-якого розділу, вона 

доповнюється вкладишем, який без трудової книжки є недійсним. Вкладиш 

вшивається у трудову книжку, заповнюється і ведеться власником або 

уповноваженим ним органом за місцем роботи працівника у такому ж порядку, 

що і трудова книжка. При занесенні наступних записів у розділи «Відомості 

про роботу», «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення» у 

першій графі вкладиша продовжується порядкова нумерація записів до 

трудової книжки.  

 Видача вкладиша підтверджується штампом «Виданий вкладиш» 

розміром 10 х 25 мм, що ставиться на першій сторінці (титульному аркуші) 

трудової книжки і тут же зазначаються серія і номер вкладиша. При кожній 

наступній його видачі має ставитися другий штамп і зазначається серія і номер 

вкладиша.  

 У разі необхідності доповнення трудової книжки вкладишем видається 

вкладиш нового зразка незалежно від того, яку трудову книжку має працівник 

(нового чи раніш установленого 1938 р. і 1974 р. зразків).  

 

3. Занесення відомостей до трудових книжок 
 

 Відповідно до пункту 2.2. Інструкції заповнення трудової книжки 

вперше провадиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше 

тижневого строку з дня прийняття на роботу або прийняття студента вищого, 

учня професійно-технічного навчального закладу, що здобули професію 

(кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», 

«молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на  

наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, на стажування.  

 До трудової книжки вносяться: 

відомості про працівника: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження; 

відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення; 

відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними 

нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та 

інші заохочення відповідно до чинного законодавства України; 
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відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані 

винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим 

винагороди. 

Записи виконуються арабськими цифрами (число і місяць - двозначними). 

Наприклад, якщо робітник або службовець прийнятий на роботу 1 вересня 2015 

р., у графі «дата» трудової книжки записується «01.09.2015».  

Слід пам’ятати, що записи у трудовій книжці виконуються акуратно, 

ручкою кульковою або з пером, чорнилами чорного, синього або фіолетового 

кольорів і завіряються печаткою запис про звільнення, а також відомості про 

нагородження та заохочення. 

 Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на 

іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення 

вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу 

(розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день 

звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).  

 Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу 

повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного 

законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. 

З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу 

(розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник 

або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під 

розписку в особистій картці, і цей запис має повторюватися відповідний запис з 

трудової книжки (вкладиша). 

Щодо існування особових карток, то слід відмітити наступне: 

- для державних службовців форма особової картки передбачена наказом 

Національного агентства України з питань державної служби «Про 

затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції 

щодо її заповнення» від 05.08.2016 № 156, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330 (із змінами); 

- для працівників форма особової картки передбачена наказом 

Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України 

«Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 "Особова картка 

працівника"» від 25.12.2009 № 495/656. 

 

3.1. До трудової книжки вносяться відомості про працівника 

Відомості про працівника вносяться до трудової книжки, яка 

заповнюється при першому влаштуванні на роботу працівника. На сторінці 1 

(титульному аркуші) трудової книжки записуються його прізвище, ім'я та по 

батькові повністю (без скорочення і заміни імені та по батькові ініціалами) і 

дата народження на підставі паспорту або свідоцтва про народження. Потім 

вказується дата заповнення трудової книжки. Зазначені відомості 

засвідчуються підписом самого працівника. Нижче цього дану сторінку 

трудової книжки підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і 

ставить печатку підприємства (або відділу кадрів підприємства), на якому вперше 

заповнюється трудова книжка.  
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 Зміни записів на першій сторінці трудової книжки здійснюються 

власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем робота на 

підставі відповідних документів (паспорта, свідоцтва про шлюб, про зміну 

прізвища, ім’я та по батькові тощо) з посиланням на номер і дату цих документів. 

При цьому старі відомості на першій сторінці трудової книжки закреслюються 

однією рискою, а нові дані записуються з посиланням на відповідні документи  

на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника 

підприємства або печаткою відділу кадрів.  

    
 

3.2. До трудової книжки вносяться відомості про роботу 
 

 Відомостям про роботу належить центральне місце в трудовій книжці.  
                      

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 
 

     Серія і номер * 
 

№ 

запису 

Дата Відомості про 

роботу, переведення 

на іншу роботу і 

звільнення (із 

зазначенням причин і 

посиланням на 

статтю, пункт 

закону) 

На підставі чого 

винесено запис 

(документ, його дата і 

номер) 

число місяць рік   

1 2 3 4 
     

 При прийнятті на роботу в графі З розділу «Відомості про роботу» як 

заголовок пишеться повне найменування підприємства. Цей запис робиться 

«окремим рядком», тобто йому не присвоюється порядковий номер. Якщо за 

час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим 

рядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з 

такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 проставляється підстава 

перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.  

 Після найменування підприємства в графі 1 ставиться порядковий 

номер запису, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу. Інструкція 

вимагає наявності в графі 3 запису про прийняття на роботу із зазначенням 

конкретної назви відділу, підрозділу, цеху, дільниці виробництва та найменування 

роботи, професії, посади, на яку прийнятий працівник, відповідно до 

«Класифікатора професій». Запис про структурний підрозділ може бути цілком 

необхідним, якщо відповідне виробництво назване в списках виробництв, робіт, 

професій, посад, і показників, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення. 

Такий запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за 

результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове 

пенсійне забезпечення. Показники, зазначені у цих Списках, обов'язково 

повинні бути підтверджені у карті оцінки умов праці робочого місця за 

результатами атестації і можуть записуватись у дужках. В графі 4 трудової 
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книжки зазначається номер і дата наказу (розпорядження) про прийняття на 

роботу. 

 Пунктом 2.16. Інструкції передбачено, що для студентів, слухачів курсів, 

учнів, аспірантів, та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, 

навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на 

денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. 

Підставою для таких записів є накази навчального закладу (наукової установи) 

про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, 

аспірантів, клінічних ординаторів. 

           Період роботи зазначених студентів, учнів, аспірантів та клінічних 

ординаторів у студентських таборах, при проходженні виробничої практики і 

при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики і при проходженні 

стажування підтверджується відповідною довідкою із зазначенням 

спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи. На підставі цих довідок 

навчальні заклади (наукові установи) забезпечують занесення до трудових 

книжок студентів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів відомостей про 

роботу та стажування згідно з одержаними даними. Довідки зберігаються в 

особистих справах зазначених осіб, як документи суворої звітності.  

 Запис у трудову книжку про стажування студентів вищих, учнів 

професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію 

(кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», 

«молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на 

наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, вноситься підприємством, 

установою, організацією, де вони проходили стажування, із зазначенням 

посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, 

спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста. 

Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування. 

 Для студентів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які раніше не 

працювали та у зв'язку з цим не мали трудових книжок, відомості про роботу в 

студентських таборах, на виробничій практиці, а також про виконання науково-

дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок вносяться 

підприємством, де надалі вони будуть працювати. 

 Відповідно до пункту 2.19 Інструкції до трудових книжок за місцем 

роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та 

найменування відповідних документів до занесення відомостей про роботу на 

даному підприємстві такі записи:  

 а) про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на 

тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і 

державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і 

дати звільнення із служби;  

 б) про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших 

закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);  

 в) про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час 

роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні 

науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в 
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аспірантурі і клінічній ординатурі, крім вищевказаних випадків пункті 2.16. 

Інструкції;  

 г) про роботу як членів колгоспу - у тому разі, коли чинним 

законодавством передбачене зарахування цієї роботи в загальний трудовий 

стаж працівників;  

 д) про час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 

16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, у тому числі за перестарілим, який 

досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком);  

 е) безробітним особам про період одержання допомоги по безробіттю 

заноситься у трудову книжку органом державної служби зайнятості населення.  

          Передбачені пунктом 2.19 Інструкції записи вносяться до трудової 

книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві. 

 Робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в 

трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за 

сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або 

уповноваженим ним органом. Тобто власник, який прийняв працівника на 

роботу за сумісництвом, не вправі вимагати від працівника подання трудової 

книжки і не зобов'язаний вести на працівника трудову книжку. Однак, за 

бажанням працівника, запис про його роботу за сумісництвом може бути 

зроблено власником за основним місцем роботи на підставі довідки, що 

працівник, який вимагає внесення запису про роботу за сумісництвом, 

зобов'язаний подати з місця роботи за сумісництвом. 

 У розділі трудової книжки «Відомості про роботу» робиться запис про 

присвоєння працівникові розряду. Якщо працівнику в період роботи надається 

новий розряд, тоді про це в установленому порядку робиться відповідний 

запис.  

 Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві 

оформлюється в такому ж порядку, як і прийняття на роботу. Записи про 

тимчасові переведення на іншу роботу до трудової книжки не заносяться.   

 Працівникам, які зайняті на сезонних роботах у тих галузях господарства, 

де чинним законодавством допускається підсумування періодів сезонної роботи 

та збереження безперервного трудового стажу при поверненні в установлений 

строк на сезонну роботу після міжсезонної перерви, у графі 3 зазначеного 

розділу трудової книжки робиться запис: «Безперервний стаж роботи 

зберігається». 

 До трудових книжок осіб, які відбули виправні роботи без позбавлення 

волі, власник або уповноважений ним орган підприємства за місцем роботи 

вносить наприклад запис про те, що час роботи у цей період не зараховується 

до загального та безперервного стажу (розділ «Відомості про роботу» трудової 

книжки, графа 3 «Час роботи з такої-то дати (число, місяць, рік) по таку-то дату 

(число, місяць, рік) не зараховується в загальний трудовий стаж». У графі 4 

зазначається підстава для внесення запису до трудової книжки - наказ 

(розпорядження) керівника підприємства, дата його видачі і номер. У тому разі, 

коли судом в установленому законом порядку час відбування виправних робіт 
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без позбавлення волі включено до загального трудового стажу, у трудових 

книжках робиться запис про те, що цей час не зараховується до безперервного 

трудового стажу. 

 Зазначені записи вносяться до трудової книжки по закінченні фактичного 

строку відбування покарання, що установлюється за довідками відповідних 

органів Міністерства внутрішніх справ України. При звільненні засудженого з 

роботи у порядку, передбаченому чинним законодавством, і влаштуванні його 

на нове місце роботи відповідні записи вносяться до трудової книжки тим 

підприємством, на яке був прийнятий або направлений засуджений. 

          Підставою для внесення до трудових книжок вищевказаних записів є 

наказ (розпорядження) керівника підприємства, виданий згідно з вироком 

(ухвалою) суду. 

           Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового 

договору у фізичних осіб, які використовують найману працю: фізичних осіб - 

підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з 

наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо), зберігаються безпосередньо у 

працівників. 

            Зазначені фізичні особи роблять записи до трудових книжок працівників 

про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідно до укладених з 

працівниками письмових трудових договорів, що зареєстровані в 

установленому порядку в центрі зайнятості відповідно до Порядку реєстрації 

трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує 

найману працю, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України 08.06.2001 № 260 (у редакції наказу Міністерства праці та 

соціальної політики України 14.10.2010 № 320, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 2001 р. за № 554/5745 (із змінами). Під час 

прийняття на роботу вноситься запис: «Прийнятий на роботу (далі зазначається 

професійна характеристика робіт) за трудовим договором (зазначаються дата та 

номер договору), зареєстрованим у центрі зайнятості (зазначається повна назва 

центру зайнятості), при цьому у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено 

запис (дата і номер реєстрації трудового договору центром зайнятості: 

«трудовий договір (номер), зареєстрований (дата)», а при звільненні – запис: 

«Звільнений з роботи (далі зазначається підстава звільнення з посиланням на 

відповідні статті КЗпП України)», при цьому у графі 4 зазначається дата зняття 

трудового договору з реєстрації центром  зайнятості: «трудовий договір (номер) 

знято з реєстрації (дата). 

 Внесені фізичною особою до трудових книжок записи підтверджуються 

підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, незалежно від 

місця реєстрації трудового договору, і засвідчуються його печаткою. 

  

3.3. До трудової книжки вносяться відомості про нагородження та 

заохочення 

 У трудовій книжці є спеціальні розділи : 

- до розділу «Відомості про нагородження» вносяться відомості про 

нагородження державними нагородами України та відзнаками України;  



 

 

9 

- до розділу «Відомості про заохочення» вносяться відомості про 

заохочення за успіхи у праці (відповідно до затверджених трудовим колективом 

правил внутрішнього трудового розпорядку; про відкриття, на які видано 

дипломи; винаходи та раціоналізаторські пропозиції, виплачені у зв’язку з цим 

винагороди).  

Відомості про премії, передбачені системою заробітної плати, або виплата 

яких носить регулярний характер до трудових книжок не заносяться.  

Перед записами про нагороди і заохочення в графі 3 відповідних розділів 

трудової книжки у вигляді заголовка пишуться найменування підприємства, 

установи, організації, у період роботи в яких мали місце нагорода чи заохочення. 

Нижче у графі 1 кожному запису про нагороду та заохочення присвоюється 

порядковий номер. Нумерація записів протягом всього періоду трудової 

діяльності, в тому числі і на інших підприємствах, установах та організаціях, 

повинна продовжуватися. У графі 2 трудової книжки ставиться дата 

нагородження або заохочення; у графі 3 записується, ким нагороджений або 

заохочений працівник, за які досягнення і якою нагородою або заохоченням; у 

графі 4 зазначається, на підставі чого внесений запис (із посиланням на дату, 

номер і найменування документа).  

 Записи про застосування до працівника стягнень до трудової книжки не 

заносяться. Винятки складають, наприклад, записи про звільнення за пунктами 

3, 4, 7 та 8 статті 40 КЗпП і за пунктами 1 та 1¹ статті 41 КЗпП, коли звільнення 

одночасно визнається законодавством дисциплінарним стягненням. Але такі 

записи вносяться до трудової книжки не як записи про стягнення, а як 

підтвердження припинення трудового договору.   

  

3.4. До трудової книжки вносяться відомості про звільнення 

 Днем звільнення вважається останній день роботи. Записи про причини 

звільнення у трудовій книжці повинні провадитись у точній відповідності з 

формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, 

пункт закону. Наприклад: «Звільнений в зв'язку з прогулом без поважних 

причин, п. 4 ст. 40 КЗпП України».  

 При розірванні трудового договору з ініціативи працівника з причин, за 

яких законодавство пов'язує надання певних пільг і переваг, запис про 

звільнення вноситься до трудової книжки із зазначенням цих причин. 

Наприклад: «Звільнений за власним бажанням у зв'язку з зарахуванням у вищий 

навчальний заклад, ст. 38 КЗпП України».  

Запис про звільнення у трудовій книжці працівника провадиться з 

додержанням таких правил: у графі 1 ставиться порядковий номер запису; у 

графі 2 - дата звільнення; у графі 3 - причина звільнення; у графі 4 зазначається, 

на підставі чого внесено запис, - наказ (розпорядження), його дата і номер. 

Наприклад:  

- трудовий договір з працівником припиняється у зв'язку із скороченням 

штату працівників, 15 жовтня 2015 року є останнім днем його роботи. У 

трудовій книжці працівника має бути зроблений запис: у графі 1 розділу 

«Відомості про роботу» ставиться порядковий номер запису, у графі 2 - дата 
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звільнення (15.10.2015), у графі 3 записується: «Звільнений за скороченням 

штатів, п. 1 ст. 40 КЗпП України», у графі 4 зазначається дата і номер наказу 

(розпорядження) про звільнення; 

- у разі переведення з одного підприємства на інше за погодженням між 

керівниками підприємств у графі 3 записується посилання на погодження: 

«Звільнений у зв'язку з переведенням на роботу на таке-то підприємство, п. 5 

ст. 36 КЗпП України»;  

- в разі переходу на виборну посаду в графі 3 робиться запис: «Звільнений 

у зв'язку з обранням на виборну посаду в таку-то організацію, п. 5 ст. 36 КЗпП 

України».  

 

3.5. До трудової книжки вносяться відомості про припинення роботи в 

зв’язку зі смертю 

 У разі смерті працівника у його трудовій книжці у розділі «Відомості 

про роботу робиться запис: «Роботу припинено у зв'язку зі смертю». А саме, у 

трудовій книжці померлого працівника у розділі «Відомості про роботу» і дати 

запису у графі 3 записується: «Роботу припинено у зв'язку зі  смертю», далі - 

заповнюється графа 4 - зазначаються дата і номер  наказу  (розпорядження).   

Цей запис, як і інші відомості про роботу, супроводжується зазначенням 

порядкового номеру, дати припинення трудового договору і посиланням на 

дату і номер наказу (розпорядження). Посилання на закон, відповідно до якого 

в цьому випадку припиняється трудовий договір, не робиться, оскільки 

законодавство про працю не передбачає такої підстави для припинення 

трудового договору як смерть працівника. Цей запис засвідчується у 

встановленому порядку, тобто зазначається підпис керівника підприємства або 

спеціально уповноваженої ним особи та проставляється печатка підприємства 

або печатка відділу кадрів.  
 

 

3.6. До трудової книжки вносяться відомості  

про призначення пенсії 

 В розділі трудовій книжці «Відомості про призначення пенсії» у разі 

призначення пенсії за віком, пенсії за вислугу років органами праці та 

соціального захисту ставиться штамп «Пенсію призначено». У трудових 

книжках раніше встановленого зразка (1938 р.) зазначений штамп ставиться на 

першій сторінці.  
 

4. Деякі особливості внесення записів до трудових книжок  

державних службовців 
 

 До трудових книжок державних службовців вносяться записи про 

призначення їх на посади за результатами конкурсу відповідно до статті 21 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (із змінами) 

(далі – Закон), про переведення без обов’язкового проведення конкурсу згідно 

статті 41 Закону. 
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 Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає 

Присягу державного службовця. Про складення Присяги державного 

службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця, що 

передбачено частиною 3 статті 36 Закону. У разі відмови особи від складення 

Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від 

зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на посаду 

скасовується суб’єктом призначення. 

 Одночасно з призначенням на посаду державної служби державним 

службовцям присвоюються ранги державних службовців, що є видом 

спеціальних звань. В разі встановлення випробування при призначенні на 

посаду державної служби – ранг присвоюється після закінчення строку 

випробування. Відповідно до частини 11 статті 39 Закону в трудовій книжці 

державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення 

рангу державного службовця. 

Таким чином, в трудовій книжці державного службовця однією датою 

заносяться записи про призначення на посаду, складення присяги та 

присвоєння рангу державного службовця, окрім випадків встановлення 

випробування.  

Для державних службовців, на відміну від працівників, пунктом 6 

частини 1 статті 88 Закону визначено підставу припинення державної служби у 

зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, - смерть 

державного службовця. 

  

5. Внесення виправлень до трудових книжок 
 

 Інструкція визначає порядок виправлення неправильних або неточних 

записів, внесених до трудових книжок. Так, у разі виявлення неправильного або 

неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про 

нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або 

уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис. Власник або 

уповноважений ним орган за новим місцем роботи зобов'язаний надати 

працівнику в цьому необхідну допомогу. У разі необхідності власник або 

уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з 

трудових книжок відомостей про роботу. 

 Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, 

ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується 

печаткою, а в разі його відсутності - вищестоящою організацією, якій було 

підпорядковане підприємство. При відсутності  вищестоящої організації 

виправлення робить відповідна архівна установа – обласний архів, державний 

архів м. Києва, інші архівні установи.  

 Виправлені відомості про прийняття на роботу, про переведення на іншу 

роботу, про нагородження та заохочення, про звільнення тощо мають повністю 

відповідати оригіналу наказу або розпорядження. У разі втрати наказу чи 

розпорядження або невідповідності їх фактично виконуваній роботі 

виправлення відомостей про роботу здійснюється на основі інших документів, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page2?nreg=889-19&find=2&text=%F2%F0%F3%E4&x=6&y=12#w13
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що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці. Але 

показання свідків не можуть бути підставою для виправлення записів, 

занесених раніше до трудової книжки.  

 У розділі «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження», 

«Відомості про заохочення» трудової книжки (вкладиша) закреслення раніше 

внесених неточних або неправильних записів не допускається.  

 У разі необхідності внесення виправлень робиться новий запис у трудовій 

книжці. Виправленому запису присвоюється новий порядковий номер. Зокрема, 

у разі необхідності зміни запису відомостей про роботу після зазначення 

відповідного порядкового номеру, дати внесення запису в графі 3 пишеться: 

«Запис за N ______ недійсний. Прийнятий за посадою ______» і у графі 4 

повторюються дата і номер наказу (розпорядження) власника або 

уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно внесений до трудової 

книжки. У відповідному порядку визнається недійсним запис про звільнення і 

переведення на іншу постійну роботу у разі незаконного звільнення або 

переведення, установленого органом, який розглядає трудові спори, і 

поновлення на попередній роботі або зміни формулювання причини звільнення. 

Зокрема, пишеться: «Запис за N _______ є недійсним, поновлений на 

попередній роботі». При зміні формулювання причини звільнення пишеться: 

«Запис за N _____ є недійсним, звільнений _____» і зазначається нове 

формулювання. У графі 4 в такому разі робиться посилання на наказ про 

поновлення на роботі або зміну формулювання причини звільнення.  

 При наявності в трудовій книжці запису про звільнення або переведення 

на іншу роботу, надалі визнаної недійсною, на прохання працівника видається  

«Дублікат» трудової  книжки без внесення до неї запису, визнаного недійсним.  

  

6. Оформлення дубліката трудової книжки  
 

 Дублікат трудової книжки видається працівникові в випадку, коли вона 

загублена або стала непридатною (обгоріла, розірвана, забруднена тощо), за 

місцем останньої роботи власником або  уповноваженим ним органом не 

пізніше 15 днів після подання заяви, а в разі ускладнення – в інші строки. При 

цьому в правому верхньому кутку першої сторінки трудової книжки робиться 

напис «Дублікат», а на першій сторінці трудової книжки, що стала 

непридатною, – «Замість видано дублікат». Остання повертається її власнику. 

Слід мати на  увазі:  

трудова книжка з написом «Дублікат» видається існуючого зразка; 

зазначені підстави для видачі дублікату трудової книжки також 

стосуються і вкладиша до неї.  

 Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за 

загальними правилами. У розділі «Відомості про роботу», «Відомості про 

нагородження» і «Відомості про заохочення» при заповненні дубліката 

вносяться записи про роботу, а також про нагородження і заохочення за місцем 

останньої роботи на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень). Якщо 

працівник до влаштування на це підприємство вже працював, то при заповненні 
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дубліката трудової книжки в розділ «Відомості про роботу» (графа 3) спочатку 

вноситься запис про загальний стаж його роботи до влаштування на це 

підприємство, який підтверджується документами.  

 Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна 

кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в 

який час і на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки. 

Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими 

документами, записується по окремих періодах роботи в такому порядку:  

- у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу;  

- у графі 3 пишеться найменування підприємства, де працював працівник, 

а також цех (відділ) і посада (робота), на яку було прийнято працівника. Запис у 

дублікаті трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом та за 

суміщенням професій провадиться за бажанням працівника. Якщо з поданих 

документів видно, що працівник переводився на постійну роботу на тому ж 

самому підприємстві, то про це робиться відповідний запис;  

- після цього у графі 2 записується дата звільнення, а в графі 3 - причина 

звільнення, якщо у поданому працівником документі є такі дані.  

 У тому разі, коли документи не містять повністю зазначених вище даних 

про роботу у минулому, в дублікат трудової книжки вносяться тільки ті дані, 

що є у документах. У графі 4 зазначаються найменування, дата і номер 

документа, на підставі якого проведено відповідні записи у дублікаті. 

Документи, що підтверджують стаж роботи, повертаються їх власнику. 

 Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти 

працівникові в одержанні документів, які підтверджують стаж його роботи, що 

передував влаштуванню на це підприємство.  

 Не зазначаються у підсумованому загальному стажі роботи, а 

записуються окремим рядком із посиланням на дату, номер і найменування 

відповідних документів, відомості, що передбачені у пункті 2.18 Інструкції, 

(про період служби в Збройних Силах, навчання, догляду за інвалідом, 

одержання допомоги по безробіттю тощо) також такі записи:  

а) про час перебування у народному ополченні та партизанських загонах 

із зазначенням дати зарахування і дати звільнення із служби;  

б) про роботу як члена артілі промислової кооперації.  

 Після внесення до трудової книжки записів про попередні періоди роботи 

власником чи уповноваженим органом робляться записи про прийняття, 

переведення та звільнення працівника з підприємства, установи, організації, яке 

видало дублікат трудової книжки.  

 При влаштуванні на нове місце роботи працівник зобов'язаний пред'явити 

дублікат трудової книжки.  

 Згідно пункту 5.6 Інструкції дублікат трудової книжки також може бути 

виданий за новим місцем роботи у зв’язку з відсутністю доступу до трудової 

книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом 

цивільного захисту України, або проведення антитерористичної операції на 

території, де працював працівник. 
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 Дублікат видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у 

письмовому вигляді інформації зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичного центру 

при Службі безпеки України про проведення антитерористичної операції на 

території, де працював працівник, що надається в довільній формі. 

 У разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про 

періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому на першій 

сторінці дубліката робиться напис: «Дублікат анульовано», посвідчується 

печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника та дублікат 

повертається його власнику. 

 

7. Видача трудової книжки 
 

 У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що 

внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються 

підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою 

та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів. При цьому для осіб 

працездатного віку необхідно вказати час, тривалість та місце проходження 

підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед 

звільненням.  

 У разі звільнення осіб, які працювали в селянському (фермерському) 

господарстві за трудовим договором, або припинення членства в селянському 

(фермерському) господарстві після відповідних записів в трудових книжках, 

зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у 

цьому господарстві підтверджується підписом керівника, заступника, іншої 

уповноваженої на це особи та завіряється печаткою місцевого органу державної 

виконавчої влади.  

 Відповідно до частини 1 статті 47 КЗпП власник або уповноважений ним 

орган зобов'язаний в день звільнення видати працівнику належним чином 

оформлену трудову книжку (з внесеним до неї запису про звільнення із 

зазначенням причин та посиланням на закон) і провести з ним розрахунок у 

строки, зазначені в статті 116 КЗпП. Цією статтею передбачено, що при 

звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, 

установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день 

звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше 

наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про 

розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, 

власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити 

працівника перед виплатою зазначених сум. В разі спору про розмір сум, 

належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в 

усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не 

оспорювану ним суму. 

При звільненні працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу він зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran697#n697
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звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на 

вимогу працівника. 

Відповідно до частини 3 статті 47 КЗпП у разі мобілізації власника - 

фізичної особи, свої вищезазначені обов’язки він повинен виконати протягом 

місяця після своєї демобілізації без застосування санкцій та штрафів. 
 

 При затримці видачі трудової книжки з вини власника або 

уповноваженого ним органа працівникові сплачується середній заробіток за 

весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення в такому разі вважається день 

видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься 

запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день 

звільнення визнається недійсним у встановленому Інструкцією порядку.  

На підтвердження одержання трудової книжки працівники розписуються 

в особовій картці та книзі обліку руху трудових книжок, відповідно до пункту 3 

Постанови.  

 Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або 

уповноважений ним орган в цей день надсилає йому поштове повідомлення із 

вказівкою про необхідність отримання трудової книжки (доцільно – 

рекомендованим листом, найкраще – з повідомленням про вручення). 

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу 

допускається тільки за письмовою згодою працівника.  

Відмову працівника одержати трудову книжку і засвідчити своїм 

підписом її одержання слід підтвердити шляхом складання відповідного акта, 

оскільки працівник може в подальшому висунути претензії з приводу 

несвоєчасної видачі або невидачі трудової книжки.  

 На підставі вищезазначеного слід відмітити, що Інструкція визначає 

видачу трудової книжки працівникові лише в разі його звільнення в останній 

день роботи.  

Видача трудової книжки працівникам на руки, крім випадків звільнення, 

не передбачена.  

Пунктом 2.7 Інструкції визначено, що у разі необхідності власник або 

уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з 

трудових книжок відомостей про роботу.  

Абзацом 2 пункту 2.23. Порядку подання та оформлення документів для 

призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого 

постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (у 

редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-

1), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 р. за N 

1566/11846 (із змінами), документи про стаж, вік та заробітну плату подаються 

тільки в оригіналах, в разі, якщо підтвердженням страхового стажу є трудова 

книжка, надається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, 

установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає 

пенсію.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0895-14/paran11#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0895-14/paran11#n11
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  У разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його 

найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. 

Оскільки трудова книжка є документом суворої звітності, то на практиці 

бажано надсилати її цінним або рекомендованим листом. 

 

8. Облік та зберігання трудових книжок 
 

 Трудові книжки працівників зберігаються на підприємствах, в установах і 

організаціях як документи суворої звітності. При виписуванні трудової книжки, 

або вкладиша до неї, або дубліката трудової книжки власник або 

уповноважений ним орган стягує з працівника суму її вартості. У разі невірного 

первинного заповнення трудової книжки або вкладиша до неї, а також псування 

їх бланків внаслідок недбалого зберігання вартість зіпсованих бланків 

сплачується підприємством. Якщо трудова книжка працівника загублена 

підприємством внаслідок стихійного лиха або з інших причин, то йому 

видається дублікат трудової книжки без стягнення її вартості.  

 Трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при 

звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства 

окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. 

Після цього строку не затребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в 

архіві підприємства протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх 

можна знищити в установленому порядку. 

На підприємстві ведеться книга обліку бланків трудових книжок і 

вкладишів до них, До вказаної книги вносяться усі операції, пов'язані з 

одержанням і витраченням бланків трудових книжок і вкладишів до них із 

зазначенням серії та номера кожного бланку. Книга ведеться бухгалтерією 

підприємства. 

 Відповідно до абзацу 1 пункту 4 Постанови відповідальність за 

організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається 

на керівника підприємства, установи, організації. Проте звичайно керівник не 

займається цим особисто, оскільки це ведеться відділом кадрів або наказом чи 

розпорядженням призначає відповідальну особу - спеціаліста кадрової служби, 

на невеликих підприємствах (особливо приватних) цю функцію іноді виконує 

бухгалтер або помічник керівника.  

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом 

кадрів (спеціалістом кадрової служби) або іншим підрозділом підприємства, 

який здійснює оформлення прийняття і звільнення  працівників. У цій книзі 

реєструються всі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні 

на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, 

що видані працівникам знову. У разі одержання трудової книжки у зв'язку із 

звільненням працівник розписується у особовій картці і у книзі обліку. 

В органах влади повноваження щодо здійснення роботи, пов’язаної із 

заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок і особових справ 

(особових карток) працівників державного органу та забезпечення видачі у 

встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16?nreg=z0438-16&find=1&text=%F2%F0%F3%E4&x=13&y=7#w13
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оформленої трудової книжки, покладено на службу управління персоналом 

державного органу, що передбачено Типовим положенням про службу 

управління персоналом державного органу, затвердженого наказом 

Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 47, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 р. за                

№ 438/28568. 

  Типові форми книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них 

і книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них викладені відповідно в 

П-9 «Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них» та П-10 

«Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них», затверджених 

наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм 

первинного обліку особового складу» від 27.10.1995 № 277 (із змінами) (далі – 

наказ Мінстату). 

 По закінченні кожного місяця особа, яка відповідає за ведення трудових 

книжок, подає в бухгалтерію звіт про наявність бланків трудових книжок і 

вкладишів до них і про суми, що одержані за заповнені трудової книжки і 

вкладиші до них з додатком прибуткового ордеру каси підприємства. На 

зіпсовані під час заповнення бланки трудових книжок і вкладишів до них 

складається акт на списання за формою, затвердженою наказом Мінстату. 

 Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і книга обліку 

руху трудових книжок і вкладишів до них мають бути пронумеровані, 

прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою.  

 Зокрема, для використання в роботі наводимо типову форму № П-10 

книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них:  
 

 

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них 
 

№

№ 

Дата прийому або 

заповнення трудової 

книжки чи вкладиша 

до неї 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

власника 

трудової книжки 

Посада, 

професія 

працівника, 

який здав або 

на якого 

заповнена 

трудова 

книжка чи 

вкладиш 

Найменування 

структурного 

підрозділу 

Дата і номер 

документа, на 

підставі якого 

прийнято 

працівника 

число місяць рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Продовження таблиці 
 

Розписка 

відповідальної 

особи, яка 

приймала або 

заповнювала 

трудову книжку 

чи вкладиш 

Серія і номер 

трудової книжки 

чи вкладиша до 

неї 

Сума, отримана 

при виписці 

трудової книжки 

чи вкладиша до 

неї 

Дата і підстава 

видачі 

працівнику 

трудової книжки 

при звільненні  

Розписка 

працівника в 

отриманні 

трудової книжки 

9 10 11 12 13 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16?nreg=z0438-16&find=1&text=%F2%F0%F3%E4&x=13&y=7#w14
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 За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі 

трудових книжок посадові особи, зокрема, несуть дисциплінарну 

відповідальність. Це випливає зі статті 147 КЗпП, яка вказує, що до працівника 

за порушення трудової дисципліни, тобто за невиконання або неналежне 

виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, може 

бути застосовано один з таких заходів стягнення: догана або звільнення.  

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути 

передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.  
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3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» 

від 27 квітня 1993 р. № 301 (із змінами).  

4. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена 

наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та 

Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 № 58, 

який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110 

(із змінами).  

5. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про 

затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції 

щодо її заповнення» від 05.08.2016 № 156, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330 (із змінами). 

6. Наказ Державного комітету статистики України та Міністерства оборони 

України «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 "Особова 

картка працівника"» від 25.12.2009 № 495/656. 

7. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (із 

змінами). 

8.  Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) 

пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду 

України від 25.11.2005 № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного 

фонду України від 07.07.2014 № 13-1), зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2005 р. за N 1566/11846 (із змінами).  

9. Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, 

яка використовує найману працю, затверджений наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України 08.06.2001 № 260 (у редакції наказу Міністерства 

праці та соціальної політики України 14.10.2010 № 320, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 р. за № 554/5745 (із змінами).   

10. Типове положення про службу управління персоналом державного органу, 

затверджене наказом Національного агентства України з питань державної 

служби 03.03.2016 № 47, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 

березня 2016 р. за № 438/28568. 
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11. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм 

первинного обліку особового складу» від 27.10.1995 № 277 (із змінами). 

 
 

Відділ реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області 

 


