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Тема лекції 10. Робочий час 

План 

1. Поняття робочого часу. 

2. Нормований робочий час. 

3. Ненормований робочий  час. 

4. Режим роботи. 

5. Характеристика спеціальних режимів роботи: 

а) режим змінної роботи; 

б) режим роботи з роздробленим робочим днем; 

в) гнучкий режим роботи. 

Самостійна робота № 11 - 4 год. 
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1. Поняття робочого часу. 

Робочий час є однією з істотних умов трудового договору і торкається інтересів як 

працівника, так і роботодавця. Його раціональне поєднання з часом відпочинку дає змогу ефективно 

використовувати здатність людини до продуктивної праці, відтворювати фізичні та психологічні 

характеристики працівника.  

Правове регулювання робочого часу здійснюється на рівні законів, підзаконних актів, 

колективно-договірного регулювання умов праці та угодою сторін трудового договору. 

Робочим часом вважається час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього 

трудового розпорядку організації, графіка роботи й умов трудового договору повинен виконувати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
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трудові обов'язки, а також інші періоди часу, що відповідно до законів та інших нормативно-правових 

актів належать до робочого часу. 

У законодавстві застосовуються такі нормативи робочого часу: 

- робочий день– це встановлена законом тривалість праці працівника у межах доби; 

- робоча зміна– тривалість часу праці згідно з графіком протягом доби; 

- робочий тиждень– встановлена у законі в годинах тривалість праці в межах календарного 

тижня. 

2. Нормований робочий час. 

Нормальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень (ч. 1 

ст. 50 КЗпП). Причому цю норму не може бути збільшено ні колективними, ні трудовими договорами, 

у тому числі контрактами.  

Підприємства та організації мають можливість при укладенні колективного договору 

встановлювати меншу норму тривалості робочого часу (ч. 2 ст. 50 КЗпП). При цьому оплата праці 

має здійснюватися за повною тарифною ставкою (за повним окладом).  

Якщо працівника зв’язують трудові відносини з декількома роботодавцями на умовах 

сумісництва, то тривалість його робочого часу в цілому може перевищувати 40 годин на тиждень 

І тільки для працівників державних підприємств, установ та організацій п. 2 постанови КМУ 

від 03.04.93 р. № 245 установлено обмеження тривалості роботи за сумісництвом. Для них 

тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на робочий день і повного робочого 

дня у вихідний день. При цьому загальна тривалість роботи за сумісництвом упродовж місяця 

не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.  

Відповідно до ст. 52 КЗпП на підприємстві може встановлюватися п’ятиденний або 

шестиденний робочий тиждень.  

При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник чи 

уповноважений ним орган за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації 

підприємства, з дотриманням установленої тривалості робочого тижня.  

На тих підприємствах, на яких за характером виробництва та умовами роботи впровадження 

п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, установлюється шестиденний робочий тиждень 

з одним вихідним днем. У цьому випадку тривалість щоденної роботи не може перевищувати: 

— 7 годин — при тижневій нормі 40 годин; 

— 6 годин — при тижневій нормі 36 годин*; 

— 4 години — при тижневій нормі 24 години.  
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* В яких випадках норма робочого часу зменшується, буде сказано нижче. 

Тривалість роботи напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні не може 

перевищувати 5 годин.  

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень установлюється власником чи уповноваженим 

ним органом спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового 

колективу та за погодженням з місцевою радою народних депутатів (ч. 3 ст. 52 КЗпП).  

Що ще корисно знати про нормальну тривалість робочого часу?  

Напередодні святкових та неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, тривалість роботи 

скорочується на одну годину 

Виняток становлять особи, зазначені в ст. 51 КЗпП (тобто працівники, яким уже встановлено 

скорочену тривалість робочого часу).  

Коли святковий або неробочий день збігається з вихідним, вихідний день переноситься 

на наступний після святкового або неробочий день.  

Нагадаємо, які святкові та неробочі дні встановлені чинним законодавством (ст. 73 КЗпП): 

 1 січня — Новий рік;  

 7 січня — Різдво Христове;  

 8 березня — Міжнародний жіночий день;  

 Великдень; 

 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;  

 9 травня — День Перемоги;  

 Трійця ; 

 28 червня — День Конституції України;  

 24 серпня — День незалежності України.  

Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може 

відрізнятися залежно від того, який робочий тиждень установлено на підприємстві (п’ятиденний або 

шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, в які дні встановлено вихідні. Тому підприємства 

визначають норму робочого часу самостійно з урахуванням вимог ст. 50 — 53, 67 і 73 КЗпП.  

Крім того, на допомогу бухгалтерам Мінсоцполітики щороку видає лист про розрахунок норми 

тривалості робочого часу на відповідний рік  

3. Ненормований робочий  час. 
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Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з 

неповним робочим днем. Але для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, 

ненормований робочий день може застосовуватись. 

Також на працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на 

підприємстві, в установі, організації режим робочого часу. У зв'язку з цим роботодавець не має 

права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад 

встановлену тривалість робочого часу. 

Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від 

форми власності, може застосовуватись для керівників, спеціалістів і робітників, а саме: 

 осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі; 

 осіб, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної 

тривалості (сільське господарство); 

 осіб, які розподіляють час для роботи на свій розсуд. 

 При цьому міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з 

відповідними галузевими профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і 

посад працівників з ненормованим робочим днем. Але конкретний список професій і посад, на яких 

може застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним договором. 

Отже, підприємство, установа, організація самостійно в колективному договорі визначає 

перелік професій і посад, до яких може застосовуватися ненормований робочий день (з 

урахуванням орієнтованого переліку) та відповідно встановлює тривалість щорічної додаткової 

відпустки за ненормований робочий день за кожномим видом робіт, професій, посад, враховуючи 

періодичність виконання робіт понад встановлену тривалість робочого часу, коло обов’язків і обсяг 

виконання робіт  

За ненормований робочий день - додаткова відпустка 

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у 

роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість 

робочого часу надається додаткова відпустка до 7 календарних днів. Конкретна тривалість 

додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожномим видом робіт, професій та 

посад чи трудовим договором. Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається 

пропорційно до часу, відпрацьованого на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку.  

Не передбачена заміна такої відпустки на грошову компенсацію. 
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Не передбачена й доплата за ненормований робочий час і КЗпП. Але  водіям легкових автомобілів 

(крім таксі) у разі потреби може встановлюватися ненормований робочий день, тобто понад нормальну 

тривалість робочого часу.  Ця  робота  не  вважається надурочною,  і за неї не здійснюється додаткова 

оплата перепрацьованого часу. Але кількість годин перепрацьованого часу при такій роботі 

визначається у колективному договорі. 

Водіям з ненормованим робочим днем надається у формі компенсації щорічна додаткова 

відпустка та у випадках, передбачених законодавством, провадиться відповідна оплата за виконаний 

обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність виконання 

службових завдань понад установлену тривалість робочого часу. 

Отже, право на додаткову відпустку у зв’язку із ненормованим робочим днем мають усі 

працівники, які працюють за таким режимом (єдине, що розмір такої відпустки встановлюється 

від 1 до 7 днів згідно із колективним договором). А ось доплату за такий режим роботи мають право 

лише ті категорії працівників, для яких це окремо передбачено спеціальним нормативним актом (як у 

випадку із водіями, до речі, не тільки легкових автомобілів або колективним чи трудовим договором. 

Такі працівники мають право одночасно і на додаткову відпустку, і на таку доплату. Загальної вимоги 

проводити таку доплату усім працівникам чинне законодавство не встановлює.  

4. Режим роботи. 

Трудові відносини важко регулювати, не встановивши режим роботи. Від того, наскільки 

раціонально й правильно чергується час праці та відпочинку, залежать продуктивність та інтенсивність 

виробництва.  

До елементів режиму роботи відносять, зокрема: 

— тривалість робочого тижня; 

— час початку та закінчення роботи; 

— час і тривалість перерв у роботі тощо. 

Окрім цього, до режиму роботи також відносять структуру робочого тижня, графіки змінності, 

гнучкі графіки роботи, вахтовий метод робіт, установлення неповного робочого часу та часу 

відпочинку. 

Режим робочого часу не однаковий для всіх підприємств. Він залежить від багатьох 

чинників:  

 від характеру виробництва,  

 тривалості робочого часу, 

 категорій працівників,  

 умов виробництва тощо.  
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Більше того, навіть на одному підприємстві, в установі, організації для різних категорій 

працівників можуть установлювати різні режими роботи. 

Конкретний режим роботи визначає роботодавець і вказує це в локальному документі 

підприємства, організації, установи. Це можуть бути колективний договір і Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Зауважимо, що зміна режиму роботи як на підприємстві в цілому, так і окремих працівників 

вважається зміною істотних умов праці. Як зміни істотних умов праці можуть кваліфікуватися 

й окремі елементи режиму робочого часу (наприклад, вирішили змінити тривалість перерви, «зсунули» 

початок та кінець робочого дня тощо). Про такі зміни працівників слід попередити не пізніш як за 2 

місяці до запровадження нових правил (ч. 3 ст. 32 КЗпП). Якщо працівник не згоден на виконання 

трудових функцій зі зміненим режимом роботи, то його може бути звільнено на підставі п. 6 ст. 36 

КЗпП. 

До робочого часу також відносять час роботи, що виконується за пропозицією, розпорядженням 

або з відома роботодавця, понад установлену тривалість робочого часу (надурочна робота, робота 

у вихідні, святкові та неробочі дні). 

Робочий час потрібно фіксувати. Обліку підлягає фактичний робочий час. Він складається як із 

відпрацьованого, так і з невідпрацьованого часу. 

До фактичного робочого часу не включають час: 

— проїзду від місця проживання до місця роботи і назад; 

— на дорогу від прохідної до робочого місця; 

— на переодягання перед початком та після закінчення роботи; 

— на реєстрацію при виході. 

5. Характеристика спеціальних режимів роботи: 

а) режим змінної роботи; 

б) режим роботи з роздробленим робочим днем; 

в) гнучкий режим роботи. 

Режим змінної роботи. 

Графік змінності за своєю суттю — графік виходу на роботу.  

Як правило, у ньому вказують: 

— кількість змін протягом доби; 

— час початку, закінчення і тривалості щоденної роботи (зміни); 

— час перерв для приймання їжі та відпочинку; 

— порядок виходу працівників за змінами; 
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— кількість вихідних днів і додаткових днів відпочинку; 

— тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку. 

Графіки позмінної роботи (у дві, три, чотири зміни) застосовують у таких випадках : 

— тривалість виробничого процесу перевищує допустиму тривалість робочого дня; 

— для ефективнішого використання виробничого обладнання; 

— якщо збільшується обсяг продукції, що випускається, а виробничі площі та обладнання 

залишаються незмінними. 

Графіки змінності затверджує адміністрація підприємства за погодженням з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 

Графіки мають бути доведені до відома кожного працівника, як правило, не пізніш як 

за місяць до їх запровадження При підсумованому обліку робочого часу графіки змінності 

складають на весь обліковий період так, щоб тривалість робочого часу за обліковий період 

не перевищувала нормальної кількості робочих годин, передбаченої ст. 50 і 51 КЗпП. У будь-якому 

випадку має бути дотримано річний баланс робочого часу. Якщо ж цього не вдається досягти, то 

пам’ятайте про граничні норми використання надурочних годин. Так, кількість надурочних годин 

не повинна перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох днів поспіль або 120 годин 

на рік (ст. 65 КЗпП). 

Складаючи графіки змінності, враховуються обмеження, пільги та гарантії, передбачені для 

працівників чинним законодавством щодо тривалості зміни, перерви для відпочинку та приймання їжі, 

міжзмінного відпочинку, обмеження надурочної роботи тощо. 

На практиці зазвичай застосовують такий порядок чергування змін: 

— прямий (після першої зміни працівник переходить до другої, а потім — до третьої); 

— зворотний (після першої зміни працівник переходить до третьої, а вже потім — до другої).  

Чергування працівників у змінах має відбуватися рівномірно (ст. 58 КЗпП).  

Однак ураховуючи заборону на залучення до роботи в нічний час деяких категорій працівників 

(ст. 55 КЗпП), не виключається коригування. 

Перехід з однієї зміни до іншої відбувається регулярно через певну кількість робочих днів 

(як правило, через тиждень) відповідно до графіка змін, складеного з урахуванням специфіки 

роботи. 

За відсутності працівника, який має вийти на зміну, керівник підрозділу (або інша відповідальна 

особа) має вжити термінових заходів щодо пошуку заміни. У такому випадку допускається надурочна 
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робота для працівника попередньої зміни, але не забувайте про граничну кількість годин надурочної 

роботи, установлену ст. 65 КЗпП. 

Найпоширенішою є тризмінна робота, при якій працівники розподіляються на три бригади 

і порядок їх чергування визначається графіками змінності. При цьому в кожній зі змін працівник 

працює по 8 годин, чим досягається безперервність виробництва (за винятком вихідних та святкових 

днів). Надурочно відпрацьовані години (у зв’язку з незменшенням тривалості нічної зміни 

на одну годину і тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів) оплачується 

в подвійному розмірі згідно зі ст. 106 КЗпП. 

Якщо виникає потреба в забезпеченні виробничого процесу у вихідні, святкові та неробочі дні, 

зазвичай удаються до підсумованого обліку робочого часу. У такій ситуації робиться наголос 

на відпрацювання норми робочого часу за прийнятий обліковий період. Це досягається 

запровадженням відповідної кількості посад працівників, зайнятих на роботах із підсумованим обліком 

робочого часу. 

Графіки змінності в безперервних виробництвах передбачають робочий час кожного 

з працівників, регулярні вихідні дні, постійний склад бригад, порядок переходу (чергування) з однієї 

зміни до іншої тощо. Найпоширенішими змінами є 8-годинна і 12-годинна.  

Графіки змінності відображають планові показники використання робочого часу. Фактично 

відпрацьований час наводять у табелі обліку використання робочого часу. 

 

Режим роботи з роздробленим робочим днем - вводиться в таких галузях, де обсяг робіт 

нерівномірно розподіляється протягом дня (наприклад, водії міського транспорту, робота яких 

інтенсивна вранці та увечері, у часи пік, вдень же водії відпочивають; для тваринників час годівлі і 

доїння корів призначається у певний час). На таких роботах робочий день може бути поділений на 

частини з умовою, що загальна тривалість роботи не повинна перевищувати встановленої тривалості 

робочого дня (ст. 60 КЗпП). 

За погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом для працівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу 

на визначений строк або безстроково як при прийнятті на роботу, так і згодом. 

На час загрози поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, техногенного, 

природного чи іншого характеру умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого 

часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без 

обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.  
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Гнучкий режим робочого часу - це форма організації праці, якою допускається встановлення 

режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за 

умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць 

тощо) норми тривалості робочого часу. 

Гнучкий режим робочого часу може передбачати: 

1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому 

місці та виконувати свої посадові обов’язки; при цьому може передбачатися поділ робочого дня на 

частини; 

2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах 

встановленої норми тривалості робочого часу; 

3) час перерви для відпочинку і харчування. 

Облік робочого часу забезпечується власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом. 

Гнучкий режим робочого часу, як правило, не застосовується на безперервно діючих 

підприємствах, в установах, організаціях, при багатозмінній організації роботи, а також в інших 

випадках, обумовлених специфікою діяльності, коли виконання обов’язків працівником потребує його 

присутності в чітко визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку години роботи (торгівля, 

побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту тощо) або 

коли такий режим є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці. 

У разі виробничо-технічної необхідності та/або для виконання невідкладних чи 

непередбачуваних завдань власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 

може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) застосовувати до 

працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальновстановлений на підприємстві, 

в установі, організації графік роботи. При цьому норми частини третьоїстатті 32 цього Кодексу не 

застосовуються. 

У разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу того підприємства 

(установи, організації), до якого (якої) його відряджено. 

Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті 

праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. 

Дистанційна (надомна) робота - це така форма організації праці, коли робота виконується 

працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n191
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При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, 

на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у 

трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, 

передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу. 

Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу 

трудових прав працівників. 

При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна 

(надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим 

договором. 

 


