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     Барабаш, Б. Робота за кордоном: зарахування до страхового стажу / Б. Барабаш // Кадровик 

України. – 2019. – № 5. – С. 46-52. 

   Міжнародні договори (угоди) про соціальний захист, укладені за територіальним принципом. 

Міжнародні договори (угоди) про соціальний захист, укладені за пропорційним принципом. 
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     Губар, О. Реорганізація підприємства: дії відділу кадрів / О. Губар // Кадровик України. – 

2019. – № 5. – С. 75-83. 

  Видання наказу про реорганізацію підприємства. Переважне право на залишення на роботі в 

разі вивільнення працівників. 
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     Заглада, Т. Порядок надання соціальних відпусток / Т. Заглада // Кадровик України. – 2019. – 

№ 5. – С. 38-44. 

   Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. Відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини. 
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     Замкова, О. Передавання документів у разі припинення юридичної особи або зміни її 

керівника / О. Замкова // Кадровик України. – 2019. – № 5. – С. 61-68. 

    Наведено вимоги до приймання-передавання документів під час зміни керівника юридичної 

особи та керівника архіву.  
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     Клименко, О. Порядок укладання колективних договорів / О. Клименко // Кадровик України. 

– 2019. – № 5. – С. 69-74. 

  Основні нормативно-правові акти, якими слід керуватися під час укладання колективних 

договорів, їх зміст та структура. 

  

6  

 

     Красовська, І. Доставляємо працівників до місця роботи та назад / І. Красовська // Кадровик 

України. – 2019. – № 5. – С. 53-60. 

Додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників.  
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     Радченко, Т. Припинення трудових відносин за пунктом 6 статті 36 КЗпП / Т. Радченко // 

Кадровик України. – 2019. – № 5. – С. 30-37. 

  Зміна в організації виробництва та істотні умови праці. Відмова працівника від переведення на 

роботу в іншу місцевість разом з підприємством. 
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     Радченко, Т. Сумісництво та суміщення: спільні риси та відмінності / Т. Радченко // 

Кадровик України. – 2019. – № 5. – С. 13-23. 

  Інколи і в роботодавця, і в працівника виникає необхідність, крім основної роботи, виконувати 

ще й додаткову. Тож постає запитання, як правільно оформити такі дії. 
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     Фольварочна, Г. Вихідні дні: правила встановлення / Г. Фольварочна // Кадровик України. – 

2019. – № 5. – С. 6-12. 

   Правила встановлення вихідних днів для працівників як "звичайних" підприємств, так і тих, що 

мають певні особливості в роботі. 
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     Фольварочна, Г. Дії роботодавця в разі зміни системи оплати праці / Г. Фольварочна // 

Кадровик України. – 2019. – № 5. – С. 24-29. 

  Оповідання п'яте. Порозуміння та співпраця. 
 


