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При працевлаштуванні кандидат на роботу надає трудову книжку, якщо 

вона є. Якщо працівник не має трудової або не бажає її надавати, — 

надає відомості про трудову діяльність із Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — 

Реєстр). Такі зміни з 10 червня 2021 року вніс до статті 24 КЗпП Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 

05.02.2021 № 1217-IX*. 

У квітні 2022 року на вебпорталі ПФУ з’явилася технічна можливість 

отримати відомості про трудову діяльність із Реєстру — це Витяг з 

електронної трудової книжки (далі — Витяг з ЕТК). Відомості у Витягу з 

ЕТК підтвердять страховий стаж працівника без трудової книжки до 2016 

року, щоб порахувати лікарняні, та стануть джерелом інформації про його 

досвід роботи. 

Отримати Витяг з ЕТК кандидат може на вебпорталі ПФУ в 

електронному кабінеті застрахованої особи. Для того щоб авторизуватися в 

електронному кабінеті, знадобиться КЕП — кваліфікаційний електронний 

підпис (рис. 1). 

Якщо у кандидата немає КЕП — це не проблема. Можна 

авторизуватися в інший спосіб, наприклад, за допомогою BankID. Для 

цього слід вибрати вкладку «За ID.Gov.ua» та пройти ідентифікацію 

так само, як при вході в онлайн-банкінг, наприклад, Приват24. 
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У нашому прикладі кандидат заходить на вебпортал ПФУ як фізична 

особа та авторизується через КЕП: 

 вибирає зі списку саме «Фізична особа»; 

 вибирає акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), який 

згенерував його КЕП; 

 знаходить файл з КЕП на комп’ютері через вікно «Оберіть файл 

ключа»; 

 вводить пароль до КЕП; 

 натискає «Увійти з ЕЦП». 

Знайдіть в електронному кабінеті застрахованої особи на панелі ліворуч 

розділ «Комунікації з ПФУ» (рис. 2, 3). У цьому розділі кандидат може 

подати запит на отримання електронних документів, зокрема на Витяг з ЕТК. 
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Податковий номер, прізвище, ім’я, по батькові програма заповнить 

автоматично з картки фізичної особи. Кандидату залишиться: 

 ввести номер телефону; 

 відмітити позначкою згоду на передачу та обробку персональних 

даних; 

 відправити звернення до ПФУ (рис. 4). 

 

Через певний час результат звернення з’явиться у розділі «Мої 

звернення» (рис. 5). 

 

Для того щоб отримати детальну інформацію про дату звернення, тип 

звернення, і, головне, — документ у форматі .pdf, необхідно натиснути на 

«Розгорнути» (рис. 6). 

 

Для того щоб завантажити Витяг з ЕТК на свій комп’ютер у форматі 

.pdf, достатньо натиснути на його піктограму. Надалі цей файл кандидат 

зможе роздрукувати або передати кадровику в електронному вигляді (рис. 7). 

4 

5 

6 



 

Витяг з ЕТК містить дані про застраховану особу та інформацію про її 

трудову діяльність. 

Якщо сам кандидат або його попередній роботодавець вже 

відсканували та успішно передали на вебпортал ПФУ скан-копію трудової 

книжки, відомості з неї також увійдуть у результат запиту. У цьому разі як 

джерело інформації зазначатимуть «Скан-копія трудової книжки» (рис. 8). 

 

Якщо трудову книжку не передавали до ПФУ або вона взагалі відсутня, 

у відомостях як джерело інформації зазначатимуть «Звітні відомості». Такі 

дані заносять із бухгалтерської звітності роботодавця (рис. 9). 

 

Роботодавець також може отримати Витяг з ЕТК працівника на 

вебпорталі електронних послуг ПФУ, використовуючи КЕП. 

Сервіс «Запит на отримання електронних документів» у розділі 

«Страхувальникам» на вебпорталі ПФУ має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс 

та наочні підказки (рис. 10). 
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Увага! Витяг з ЕТК роботодавець зможе отримати тільки на тих 

фізичних осіб, які надали йому для цього доступ у своєму електронному 

кабінеті на вебпорталі ПФУ (рис. 11, 12). 
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_____________________________________________________ 

*Витяг зі статті 24 КЗпП Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника 

в електронній формі» від 05.02.2021 № 1217-IX 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку 

трудової діяльності працівника в електронній формі 

Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 

1971 р., додаток до № 50, ст. 375): 

1) у статті 24: 

частину другу після слів «трудову книжку» доповнити словами «(у разі 

наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування» 

 

Джерело – Expertus:Кадри 
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