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Трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність 

працівника. Так зазначено у ст. 48 КЗпП. Дійсно, за записами у 

трудовій книжці обчислюють стаж, у тому числі спеціальний, за 

період до введення системи персоніфікованого обліку. Трудова 

книжка підтверджує досвід, кваліфікацію і право працівників на 

пільги при призначенні спеціальних пенсій, виплат за вислугу років 

тощо. Давайте детально розглянемо загальні вимоги до ведення 

цього важливого документа. Нагадаємо, що вони 

встановлені Інструкцією № 58. Форма трудової книжки Форми 

трудової книжки і вкладиша до неї, що діють на сьогодні, 

затверджено постановою № 301.  Проте чимало працівників 

(старшого покоління) мають трудові книжки раніше 

встановленого (до набуття чинності зазначеною постановою) 

зразка (1938 або 1974 років). Знайте: трудові книжки старого 

зразка дійсні і обміну не підлягають Якщо у трудовій книжці 

заповнені всі сторінки і вона доповнюється вкладишем, то 

незалежно від форми книжки, вкладиш використовують нового 

формату. На це вказує п. 3.3 Інструкції № 58.  Як заповнювати 

трудову книжку Трудову книжку потрібно заповнювати 

акуратно! Це важливо, інакше доведеться виправляти помилки. 

Причому закреслювати раніше внесені неточні або неправильні 

записи в жодному разі не можна (детальніше про це на с. 21). 

Мова. Трудові книжки заповнюють одночасно українською та 

російською мовами. Для цього у формі трудової книжки 

передбачено відповідні розділи ( п. 2.1 Інструкції № 58). Тобто всі 

записи в документі дублюються двома мовами. Так, якщо ви 

вписали на першій сторінці дані про працівника українською 

мовою, то на аналогічній сторінці під номером 33 мають бути 

записані такі самі дані російською. Те саме стосується й інших 

сторінок та записів. Хоча, на наш погляд, якщо ви зробите запис 

українською мовою і в російськомовній частині трудової книжки 

або взагалі проігноруєте російськомовну частину, це не буде 

порушенням. Тим більше Мінсоцполітики в листі від 21.11.2012 р. 

№ 183/06/186-12, пославшись на ст. 13 Закону № 5029, 

підкреслило, що заповнення трудової книжки іншою мовою, крім 

української, може здійснюватися на основі особистої заяви особи, 

якій належить трудова книжка. Колір чорнил. Записи до трудової 

книжки вносять виключно ручкою: кульковою або з пером. Тобто 

жодних тобі друкарських машинок, принтерів та інших сучасних 

засобів виведення інформації на папір. Колір чорнила обирайте 

будь-який з трьох: синій, чорний або фіолетовий ( п. 2.4 Інструкції 

№ 58). На кого ведуть трудові книжки Роботодавці 

(підприємства, установи, організації всіх форм власності, а 

також фізособи-підприємці) ведуть трудові книжки на всіх 

працівників, які працюють у них понад 5 днів ( ст. 48 КЗпП, п. 1.1 



Інструкції № 58). Також трудові книжки ведуть на: — студентів 

вищих і професійно-технічних навчальних закладів, які 

стажуються у роботодавця і більше ніде не працюють; — 

студентів вищих навчальних закладів, які працюють у 

роботодавця в позанавчальний час і для яких це місце роботи є 

основним*; * Детальніше про відносини з практикантами, 

стажерами та студентами читайте в «Податки та 

бухгалтерський облік», 2016, № 45, с. 26; № 47, с. 19; № 57, с. 

22 відповідно. — позаштатних працівників (тобто працівників, які 

обіймають на підприємстві посади (робоче місце), яких немає у 

штаті (штатному розписі)) за умови, що вони підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Ми 

не відкриємо Америку, якщо скажемо, що запис про виконання 

роботи або надання послуги за цивільно-правовим договором до 

трудової книжки не вносять Адже характер відносин з фізособою 

за таким договором — не трудовий. У вас працює працівник за 

сумісництвом (зовнішній сумісник)? Запис до його трудової 

книжки ви не вносите, тому що цей документ зберігається за 

основним місцем роботи сумісника ( п. 1.1 Інструкції № 58). 

Щоправда, на вимогу працівника ви повинні видати йому довідку 

про таку роботу. І ось уже на підставі цієї довідки запис про 

роботу за сумісництвом за бажанням працівника внесе до його 

трудової книжки окремим рядком основний роботодавець ( п. 2.14 

Інструкції № 58). А як бути з внутрішнім сумісником — чи 

вносити до його трудової книжки запис про роботу за 

сумісництвом? Так, на підставі внутрішніх документів, але знову 

ж таки, якщо працівник хоче мати такий запис у трудовій. 

Отже, резюме: записи до трудової книжки працівника вносить 

роботодавець за основним місцем роботи цього працівника. Хто 

заповнює трудову книжку Зазвичай на підприємствах заводить, 

заповнює трудові книжки і веде їх облік спеціаліст відділу кадрів. 

Але інколи цю функцію може виконувати сам керівник 

підприємства або інша уповноважена ним особа. Уперше трудову 

книжку працівнику заводить та заповнює роботодавець, робота в 

якого для працівника є першим основним місцем роботи. Це, до 

речі, може зробити й роботодавець — фізособа-підприємець 

(див. лист Мінсоцполітики від 03.12.2015 р. № 492/06/186-15). Він 

заповнює трудову книжку працівника, у тому числі й титульну 

сторінку, за правилами, передбаченими пп. 2.4, 2.11 і 2.12 

Інструкції № 58. Детальніше див на с. 35. А якщо громадянин уже 

працював раніше? Він повинен пред’явити новому роботодавцю 

вже заведену раніше трудову книжку. Щоправда, влаштовуючись 

на нову роботу, працівник може приховати факт наявності в 

нього цього документа. Можливо, його не влаштовує назва 

колишньої посади. А перевіряти — правду каже працівник про своє 

минуле чи ні — новий роботодавець не зобов’язаний. Отже, у 

цьому випадку йому залишається завести цьому працівнику нову 

трудову книжку. Які відомості вносять до трудової книжки 

Дізнатися, які відомості роботодавець вписує до трудової 

книжки працівника, вам допоможе схема (див. рисунок на с. 5). 

 

 

 

 

 

 



 


