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Тема дисципліни: Робочий час 

 

Семінарське заняття 11 

 

Тема: Режим робочого часу 

 

План 

1. Визначте та охарактеризуйте поняття робочого часу 

2. Визначте та охарактеризуйте нормований робочий час 

3. Проаналізуйте особливості застосування ненормованого робочого часу 

4. Визначте та охарактеризуйте поняття та види обліку робочого часу 

5. Охарактеризуйте спеціальні режими роботи: 

5.1. режим змінної роботи; 

5.2. режим роботи з роздробленим робочим днем; 

5.3. гнучкий режим роботи. 
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Рекомендовані реферати 

1. Поняття робочого часу і сучасні проблеми гарантій у сфері робочого часу 

2. Класифікація режиму робочого часу 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «робочий час» 

2. Дайте визначення поняттю «режим робочого часу» 

3. Яка нормальна тривалість робочого часу? 

4. Які режими робочого часу належать до спеціальних? 

5. Назвіть види обліку робочого часу 

 

Дослідницька робота 

1. Проблеми та наслідки збільшення тривалості робочого часу 

2.  Проблематика «дистанційної роботи» в Україні 

3. Правове регулювання робочого часу в Україні і закордоном 

 

Методичні рекомендації 

При відповіді на перше питання потрібно зазначити, що робочим часом 

вважається час, протягом якого працівник згідно із законодавством, колективним і 

трудовим договором, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового 

розпорядку повинен виконувати свої трудові обов'язки на підприємстві, в установі, 

організації або у фізичної особи - роботодавця. Це означає, що в робочий час 

включаються час простоїв не з вини працівника, короткочасні перерви для 

обігрівання та відпочинку й інші періоди, коли працівник не працював, але за ним 

зберігалося місце роботи і зарплата цілком чи частково. Разом з тим робочим є і час 

роботи понад встановлену тривалість У випадках, передбачених законодавством. 

Дотримання норм трудового права щодо робочого часу і часу відпочинку є 

обов'язком як роботодавця, так і для працівників. Останні зобов'язані 

використовувати весь робочий час для виконання трудової функції, а роботодавець - 

забезпечити необхідні для цього умови й організувати роботу таким чином, аби не 

порушувати право працівників на відпочинок. 

Види робочого часу розрізняються за його тривалістю. Трудове законодавство 

встановлює такі види робочого часу:  

1) нормальної тривалості;  

2) неповний робочий час;  

3) скорочений робочий час. 

Згідно із ст. 45 Конституції України максимальна тривалість робочого часу 

визначається законом. У статті 50 КЗпП України встановлено, що нормальна 
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тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень як 

при п'яти, так і при шестиденному робочому тижні. 

Друге питання. Нормальна тривалість робочого часу визначається статтею 50 

КЗпП, відповідно до даної норми нормальна тривалість робочого часу працівників не 

може перевищувати 40 годин на тиждень. 

Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть 

встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині 

першій  статті 50 КЗпП. 

Норма робочого часу визначається робочими днями або робочими тижнями. 

Робочий тиждень — це встановлена законом чи на його підставі тривалість робочого 

часу в межах календарного тижня. На практиці застосовується 2 види робочого 

тижня: 5-денний або 6-денний. Робочий день — це тривалість роботи працівника 

протягом доби за графіком чи розпорядком роботи. 

Тривалість робочого часу може бути предметом централізованого, локального, 

колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання. КЗпП визначає 

максимально допустимі норми робочого часу для всіх працівників. Разом з тим 

законодавець надає право роботодавцям при укладенні колективного договору, 

встановлювати меншу норму тривалості робочого часу (ч. 2 ст. 50 КЗпП). Норма 

робочого часу також може визначатись і на індивідуально-договірному рівні (при 

укладенні трудового договору). 

Розрізняють основний та неосновний робочий час.  

Основний — це встановлена законом або трудовим договором тривалість 

робочого часу, яку безумовно повинен відпрацювати працівник. До цього виду 

робочого часу належить: нормальний, скорочений та неповний робочий час. 

Неосновним робочим часом вважається законодавче закріплене відхилення від основ-

ного робочого часу. Це передусім — надурочні роботи, тривалість робочого часу у 

вихідні, святкові та неробочі дні. 

Найбільш поширеним видом робочого часу є нормальний робочий час. Це час, 

визначений законом як норма робочого тижня для працівників, зайнятих у звичайних 

умовах праці незалежно від виду, характеру, форми виконуваної роботи та обліку 

робочого часу.  

Відповідно до ст. 50 КЗпП нормальний робочий час не може перевищувати 40 

годин на тиждень.  

Разом з тим ч. 2 ст. 50 КЗпП передбачає, що при укладенні колективного 

договору на підприємствах (в установах, організаціях) норма робочого тижня може 

бути зменшена. Закріплений на рівні колективно-договірного регулювання робочий 

час і буде нормальним для даного підприємства. 

При відповіді на третє питання потрібно зазначити, що поряд з нормованим 

робочим днем в окремих випадках відповідно до законодавства застосовують 

ненормований  
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Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який 

встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування 

часу трудового процесу. 

Щодо ненормованого робочого часу і понаднормових робіт, то, згідно з ч. 1 ст. 

62 КЗпП, наднормовими вважаються роботи, довші за встановлену тривалість 

робочого дня. Чинне законодавство містить обмеження щодо застосування 

понаднормових робіт, а саме: вони не повинні перевищувати для кожного працівника 

чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Якщо працівник виконує 

роботу в понаднормовий час, тоді він отримує додаткові переваги.  

Ненормований робочий день встановлюють для певних категорій працівників, 

зокрема: адміністративного, управлінського, технічного, господарського персоналу; 

працівників, праця яких не піддається обліку в часі (референти, консультанти, 

інструктори, ревізори тощо). 

Орієнтовні переліки професій і посад працівників, для яких допускається 

застосування ненормованого робочого дня, затверджують міністерства і відомства за 

погодженням із відповідними галузевими профспілковими органами. Безпосередньо 

на підприємстві список посад працівників з ненормованим робочим днем 

розробляють при укладенні колективного договору й оформляють додатком до нього. 

На працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на 

підприємстві режим робочого часу, правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Такі працівники можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові й неробочі дні на 

загальних підставах. 

Відповідно до ст.  62 КЗпП надурочні роботи, як правило, не допускаються. 

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у 

виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині третій статті 62 

КЗпП. 

Стаття 63 КЗпП визначає коло осіб які забороняється залучати до надурочних 

робіт. 

Четверте питання. Облік робочого часу — це фіксування відомостей про 

явку працівників на роботу і відпрацювання ними встановленої тривалості робочого 

часу. Облік робочого часу ведеться в табелях встановленої форми. 

У складі відпрацьованого працівником часу окремо враховуються надурочні 

роботи, чергування, відрядження тощо. 

Розрізняють такі види обліку робочого часу: поденний, щотижневий і 

підсумований. 

При поденному обліку підраховується робочий час протягом кожного дня. 

поденний облік полягає в тому, що встановлена законом тривалість щоденної роботи 

реалізується за розпорядком або графіком роботи без відхилень у кожний робочий 

день. Застосовується при 6-денному робочому тижні. 
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Щотижневий облік означає, що норма робочого часу реалізується в рамках 

одного тижня з повною кількістю робочих днів, водночас тривалість щоденної 

роботи може мати відхилення в окремі дні тижня. В такому разі переробка годин 

вважається надурочною роботою. 

Підсумований облік робочого часу означає, що встановлена законом тривалість 

робочого дня і робочого тижня реалізується за графіком у середньому за обліковий 

період. При цьому тривалість робочого дня і робочого тижня може відхилятися від 

нормальної. Недоробка чи переробка робочого часу балансується в рамках облікового 

періоду, з тим, щоб було додержано норми.  

Обліковим періодом може бути тиждень, місяць, квартал. Підсумований облік 

робочого часу вводиться на безперервних виробництвах, коли за умовами 

виробництва не може бути збережено щотижневу норму робочого часу.  

До підсумкового обліку відноситься й організація вахтового методу праці. 

Забороняється застосовувати підсумований облік робочого часу для 

працівників-неповнолітніх; вагітних жінок; матерів, які годують груддю; для 

працівників зі шкідливими умовами праці, котрим встановлено скорочений робочий 

день, та ін. 

Працівникам, для яких встановлено підсумований облік робочого часу, 

щотижневі дні відпочинку можуть встановлюватися в різні дні тижня відповідного 

графіків змінності. 

Організація обліку робочого часу покладається на власника підприємства або 

уповноважений ним орган, при цьому окремо ведеться облік відпрацьованого і 

невідпрацьованого робочого часу. Окремо також ведеться облік надурочних робіт, 

відряджень, часу простою. До фактичного робочого часу належить не лише час 

безпосередньої роботи, а й час підготовки до роботи і закінчення роботи. До 

фактичного часу не включається проїзд від житла до роботи; час від прохідної до 

робочого місця; на реєстрацію приходу і виходу з підприємства, якщо таке правило 

встановлене. 

Безпідставні витрати робочого часу повинні розглядатися як порушення 

трудової дисципліни. Якщо працівник без поважних причин запізнився на роботу або 

передчасно її залишив, то цей час в робочі години не включається і оплаті не підлягає. 

При відповіді на п’яте питання студентам слід пам’ятати, що до спеціальних 

режимів робочого часу належать такі: 

1) змінна робота; 

2) гнучкий графік роботи; 

3) роздроблений робочий день; 

4) ненормований робочий день; 

5) вахтовий метод організації роботи.  

При режимі змінної роботи працівники чергуються в змінах рівномірно. 
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Найбільш поширена робота у дві зміни, на деяких підприємствах робота 

провадиться в три і більше змін. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, повинен 

проводитися через кожний робочий тиждень у години, встановлені графіками 

змінності (ст. 58 КЗпП. Тривалість перерв у роботі між змінами відповідно до ст.59 

КЗпП має становити не менше подвійної тривалості роботи в попередній зміні 

(включаючи час перерви на обід).  

У тих випадках, коли тривалість зміни більше 8 годин, міжзмінний відпочинок 

компенсується збільшенням тривалості щотижневого безперервного відпочинку. 

Не допускається призначення працівника на роботу протягом 2 змін підряд. 

Графіки змінності встановлюються роботодавцем за погодженням з виборним 

органом профспілкової організації і є обов'язковими для сторін трудового договору. 

На Заході спостерігається тенденція зростання застосування багатозмінних робіт, 

Найбільш поширена робота у дві зміни, хоча застосовується навіть 5-зміииа робота. 

Багатозмінна робота забезпечує велику ефективність і рентабельність виробництва, але 

викликає опір з боку працюючих. Тому передбачається значне стимулювання 

багатозмінного режиму. Перш за все це підвищена оплата у вигляді надбавки в розмірі від 

10 до 30 % залежно від виду зміни. Встановлено додаткову відпустку за роботу у вечірню 

чи нічну зміну, скорочену тривалість нічної зміни, заборону залучення до таких робіт осіб 

похилого віку. Подальше поширення такого режиму пов'язується з необхідністю 

скорочення тривалості робочого тижня до 30-20 годин на тиждень. 

Режим роботи з роздробленим робочим днем передбачає поділ робочого дня на 

частини, між якими є перерва тривалістю більше 2 годин, або є дві та більше перерв, 

включаючи й перерву на обід. При цьому загальна тривалість робочого дня не може бути 

більшою від встановленої законодавством або графіком змінності (ст.60 КЗпП). Такий 

режим роботи рекомендується вводити для зручності обслуговування населення, зокрема 

на підприємствах, де обсяг робіт нерівномірно розподіляється протягом дня: 

підприємствах торгівлі, громадського харчування, комунального та побутового 

обслуговування населення, підприємствах зв'язку, для водіїв міського транспорту та ін. 

Роздроблений режим роботи встановлюється роботодавцем за згодою з виборним 

органом профспілки. За роботу в таких умовах встановлюється доплата до заробітної 

плати. Умови її надання визначаються у відомчих нормативно-правових актах про 

особливості оплати праці в окремих галузях або колективному договорі підприємства, 

установи, організації. 

Гнучкий графік роботи - форма організації робочого часу, за якої для окремих 

працівників або колективів підрозділів допускається саморегулювання початку, 

закінчення і загальної тривалості робочого дня. При цьому вимагається повне 

відпрацювання сумарної кількості робочих годин протягом облікового періоду 

(робочого дня, робочого тижня, робочого місяця). Уперше такий режим роботи 

передбачався Положенням про порядок і умови застосування (гнучкого) змінного 

графіка роботи для жінок, що мають дітей, затвердженим постановою Держкомпраці 
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СРСР і ВЦРПС від 6 червня 1984 р. Неодмінною умовою має бути дотримання 

річного балансу робочого часу, максимальна тривалість робочого часу — не більше 

10 годин, а час перебування на підприємстві — не більше 12 годин, включаючи 

перерви. 

Елементами гнучкого графіка є такі: 

 перемінний (гнучкий) робочий час - початок і закінчення робочого дня; 

 фіксований час -час обов'язкової присутності на роботі; 

 перерви для відпочинку і харчування; 

 тривалість облікового періоду. 

Гнучкий графік роботи є ефективним режимом робочого часу, який враховує 

інтереси як працівника, так і роботодавця, і може бути рекомендований для широкого 

застосування. Гнучкий графік роботи встановлюється за погодженням між власником 

і працівником як при прийнятті на роботу, так і в процесі роботи, за погодженням з 

виборним органом профспілки, що діє на підприємстві, або іншим представником 

трудового колективу. 
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