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І. Системи оплати праці на підприємстві

1.1. Тарифна система оплати: почасова та відрядна форма
Системами оплати праці є тарифна та інші системи, що 

формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації 
працівників

Тарифна система оплати праці:
♦ включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і

професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики)
♦ використовується при розподілі робіт залежно від їх складності, а

працівників - залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки
♦ є основою для формування та диференціації розмірів зарплати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі 
тарифної ставки робітника І розряду та міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)



І. Системи оплати праці на підприємстві

1.1. Тарифна система оплати: почасова та відрядна форма
Роботодавець за погодженням із органом профспілки:
♦ відносить виконувані роботи до певних тарифних розрядів
♦ присвоює кваліфікаційні розряди робітникам згідно з 

професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками)

Вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, 
їх завдання, обов'язки та спеціалізацію визначають професійними 
стандартами або кваліфхарактеристиками професій працівників

Тарифна система включає такі види (форми) оплати: 
♦ почасова оплата праці 
♦ відрядна оплата праці
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1.2. Альтернативні – інші системи оплати праці
«Інші системи оплати праці» орієнтовані на індивідуальний 

підхід до встановлення зарплати працівників ─ залежно від їх 
особистих якостей, складності роботи, особистого вкладу в 
результати роботи та професійної кваліфікації

Інші системи оплати праці (в Генугоді, галузевих угодах):
♦ грейдова системи оплати праці
♦ безтарифні системи оплати праці
Приклад  розробки грейдової системи оплати праці і короткі 

характеристики безтарифних систем ─ в Збірнику Профспілки АПК  
2014 року АЛЬТЕРНАТИВНІ	СИСТЕМИ	ОПЛАТИ	ПРАЦІ	У	НЕБЮДЖЕТНІЙ	СФЕРІ



І. Системи оплати праці на підприємстві

1.3. Альтернативні системи оплати праці: можливі варіанти

Грейдова система оплати праці передбачає широкий спектр критеріїв для 
визначення важливості кожної посади в структурі підприємства: навички, 
знання, здібності, цінність працівника (посади), складність роботи, 
обов’язки тощо

Етапи розробки грейдів :
1. Опис посад ─ на підставі посадових (робочих) інструкцій
2. Визначення цінності посад.
3. Оцінка посад за ключовими факторами: управління, умови роботи, досвід
рівень знань (кваліфікація), рівень впливу на роботу, складність роботи

4. Побудова грейдів (залежно від бальної оцінки).
5. Встановлення посадових окладів для кожного грейду (від розміру тарифної
ставки працівника І тарифного розряду і коефіцієнтів співвідношень)

6. Запровадження грейдової системи.
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1.3. Альтернативні системи оплати праці: можливі варіанти
Система контролю денного виробітку: годинна тарифна ставка

переглядається один раз на квартал або раз у півроку, залежно від виконання
норм, рівня використання робочого часу, дотримання трудової дисципліни,
сумісництва, кожен із яких впливає на тарифну ставку.

Система оплати з урахуванням підвищення кваліфікації. Основу її 
складає кількість набраних умовних «одиниць кваліфікації», яких може бути до 
90. За освоєння нової спеціальності працівник одержує надбавки

Система оплати праці з врахуванням заслуг. 
Система Хелсі ─ заробіток складається із двох частин: 1 ─ фіксована 

погодинна ставка і фактично визначений час, 2 ─ відрядний підробіток або 
премія за те, що фактичні затрати праці були менші за нормативні. 
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1.3. Альтернативні системи оплати праці: можливі варіанти

Диференційні системи зарплати ─  застосування декількох її 
ставок залежно від рівня виконання норм
Пряма відрядна заробітна плата з гарантованою погодинною 

ставкою (оплата за тарифом і за відроблений час застосовується у випадку, 
коли продуктивність праці нижче встановленого рівня). При зростанні 
продуктивності праці зростає і відповідно зарплата. Це аналог відрядно 
прогресивної системи оплати в Україні
При виконанні завдань менше 100 % застосовується погодинна оплата за 

низькими ставками, при перевиконанні ─ підвищена відрядна оплата

Емпіричні системи зарплати (Емерсона, Бігелоу, Кнаппеля та ін.) 
відрізняються коефіцієнтами корегування ставки при підвищенні рівня 
виконання норм
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1.4. Запровадження системи оплати праці роботодавцем 

Колдоговором, а якщо договір не укладався ─ наказом власника або
уповноваженого ним органу, виданим після погодження з виборним органом
первинної профспілки (її представника), а в разі відсутності профспілки ─ з
вільно обраними та уповноваженими представниками (представником)
працівників, можуть встановлюватися інші системи оплати праці.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки,
ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок,
доплат, премій, роботодавці встановлюють самостійно у колдоговорі з
дотриманням норм і гарантій з Генугодою, галузевими угодами.

Якщо колективний договір не укладений ці питання погоджують з
профспілкою, а у разі її відсутності ─ з іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом (ч. 2 ст. 97 КЗпП).
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1.5. Гарантії Генеральної, галузевих угод в оплаті праці
Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) не може бути менше 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня  календарного 
року, у 2017 році ─ 1600 грн., у 2018 ─ 1762 грн. (ч. 6 ст.96 КЗпП).

З 01.11.2017 р. Генугодою внесено визначено тарифну ставку робітника І
тарифного розряду у розмірі:
• визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою, колдоговором
• для галузей, в яких не укладено галузеві угоди, або ними не визначені ─ на
рівні, що перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи ─ не менше
як на 10 %.

Для альтернативних систем оплати (безтарифної, грейдової та ін.) нижня
межа оплати за кваліфіковану працю ─ не нижче розміру тарифної ставки
робітника I розряду в небюджетній сфері (п. 2.21 Генугоди).



ІІ. Тарифна система оплати праці

2.1. Тарифні ставки, сітки, схеми окладів: розробка та затвердження

Побудова системи оплати 
1 варіант ─ встановлюють окремі тарифні сітки для різних видів 

виробництв та категорій робітників і схеми посадових окладів з оплати 
праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. 

2 варіант ─ встановлюють окремі тарифні сітки з оплати праці 
робітників та ЄТС з оплати праці керівників, професіоналів, фахівців та 
технічних службовців. 

3 варіант ─  ЄТС з оплати праці всіх професій робітників та схему посадових 
окладів з оплати праці керівників, професіоналів, фахівців та техслужбовців. 

4 варіант  ─  ЄТС з оплати праці всіх працівників підприємства 

При побудові системи оплати праці робітників враховуються
♦ міжкваліфікаційні співвідношення, тижневі норми робочого часу, 
♦ погодинна чи відрядна форма оплати 



ІІ. Тарифна система оплати праці

2.1. Тарифні ставки, сітки, схеми окладів: розробка та затвердження

Базою для встановлення диференційованих розмірів оплати праці 
працівників за розрядами тарифної сітки є мінімальна тарифна ставка 
робітника 1 розряду, розмір якої встановлюється у колдоговорі

Основними складовими тарифних умов оплати праці робітників є:
• мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду;
• система вертикальної диференціації розміру мінімальної тарифної

ставки робітника 1 розряду за видами виробництв (робіт) за їхньою
складністю, формами оплати праці (почасова та відрядна);

• система горизонтальної диференціації розмірів тарифних ставок
вертикального ряду за тарифними розрядами тарифної сітки тобто за
кваліфікацією робітників в залежності від складності робіт

• система встановлення більш високих розмірів тарифних ставок з
урахуванням умов праці робітників (шкідливість, важкість).
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2.1. Тарифні ставки, сітки, схеми окладів: розробка та затвердження

Основними параметрами побудови схем посадових окладів
керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців є:
♦ розміри мінімального та максимального посадових окладів
♦ горизонтальна диференціація розмірів максимальних посадових окладів
♦ система міжпосадової диференціації розмірів посадових окладів за

певними посадами (групами посад) керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців.

Для диференціації  визначають: 
♦ на 1 етапі ─ 4 групи: керівники загальні, керівники на виробництві, 

професіонали і фахівці, технічні службовці
♦ на 2 етапі ─ в укрупнених групах виділяють підгрупи посад
♦ на 3 етапі ─ коефіцієнти диференціації посадових окладів за підгрупами 

посад і мінімальні та максимальні розміри окладів за конкретними посадами



ІІ. Почасова форма оплати праці

2.2. Почасова оплати праці: різновиди, способи нарахування

Почасова форма зарплати:
♦ визначення розміру основної зарплати залежно від кількості 

відпрацьованого робочого часу в табелях обліку робочого часу
♦ проста почасова системи розмір заробітку ─ залежно від тарифної 

ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу
♦ почасово-преміальна система оплати праці ─ поєднання почасової 

форми оплати з преміюванням
♦ способи нарахування зарплати: за годину, день, місяць

Зарплату визначають: 
♦ за годинною тарифною ставкою (залежно від відпрацьованих робочих 

годин)
♦ за кількістю відпрацьованих робочих днів і денними ставками
♦ за місячними окладами (залежно від відпрацьованого часу)
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2.2. Почасова оплати праці: різновиди, способи нарахування

При почасовій формі оплати праці виплата встановленої 
тарифної ставки залежить від виконання норми робочого часу.

При почасовій оплаті працівникам встановлюються
нормовані завдання. Для виконання окремих функцій та обсягів
робіт може бути встановлено норми обслуговування або норми
чисельності працівників (ст. 92 КЗпП)

Нормовані виробничі завдання ─ це встановлений обсяг 
роботи, який працівник чи група (бригада) повинні виконувати за 
робочу зміну, робочий місяць (п. 1.3 Рекомендацій № 2)
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2.2. Почасова оплати праці: різновиди, способи нарахування

Поденна оплата праці:
♦ облік робочого часу ведеться в днях – з обов'язковим відпрацюванням 

тижневої і місячної норми робочого часу в днях і годинах
♦ дотримання усіх норм робочого часу, встановлених КЗпП і ПВТР в 

годинах: тривалість щоденної роботи, скорочення роботи напередодні свят
♦ денні тарифні ставки встановлюються робітникам, а також 

використовуються для розрахунку відрядних розцінок
♦ денні ставки використовують при обчисленні підвищеної оплати за 

роботу у святкові, неробочі, вихідні дні, працівникам, яким встановлені місячні 
оклади

Якщо встановлені денні тарифні ставки робітникам чи місячні 
тарифні ставки (місячний оклад), зарплату нараховують за робочі дні ─ за 
табелем обліку робочого часу залежно від відпрацьованого робочого часу
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2.3. Суть погодинної оплати: робочий час, годинна тарифна ставка 

Погодинна оплата праці ─ одна з систем почасової форми оплати, коли
зарплату нараховують зі встановленої годинної тарифної ставки і
фактично відпрацьованих годин за розрахунковий період

При погодинній оплаті має бути відпрацьована норма робочого 
часу, ведеться облік фактично відпрацьованого робочого часу

Мінімальна зарплата в погодинному розмірі застосовується: 
♦ на підприємствах незалежно від форми власності у разі 

встановлення у колдоговорах або за погодженням з профспілкою чи 
органами, уповноваженим трудовим колективом, погодинної оплати
праці із застосуванням нормованих завдань і обліку фактичного робочого часу

♦ фізособами, які використовують найману працю з погодинною оплатою 
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2.3. Суть погодинної оплати: робочий час, годинна тарифна ставка 

1. Годинну ставку визначають, розділивши місячну тарифну
ставку на середньомісячну кількість робочих годин у
відповідному році

2. Середньомісячна кількість робочих годин за рік = 
Річний фонд робочого часу у відповідному році : 12

3. Місячну тарифну ставку ─ залежно від кваліфікації,
тарифного розряду, тарифної ставки робітника 1 розряду
З 1 листопада 2017 для галузей, де не укладені галузеві угоди –

більше ніж на 10 % перевищує ПМ для працездатних осіб
з 01.11.2017 ─ не менш 1852, з 01.12.2017 ─ не менш 1938

грн.
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2.3. Суть погодинної оплати: робочий час, годинна тарифна ставка 
Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) (ст. 96 КЗпП)
У 2017 р. – 1600 грн. У 2018 р. – 1762 грн. (проект)

Місячна тарифна 
ставка – 1762 грн.

Середньомісячну  
кількість годин у 
2018 р. (166,1) 

Годинна 
тарифна ставка 

(10,61 грн.)
=:

Річний фонд 
робочого часу

(1993 год.)
: 12

місяців =
Середньомісячна  
кількість годин у 
2018 р. (166,1) 

Мінімальна зарплата в погодинному розмірі:
♦ у 2017 р. – 19,34 грн, у 2018 – 22,41 грн. (проект)
Мінімальна годинна тарифна ставка:  
♦ у 2017 р. – 9,67 грн. у 2018 – 10,61 грн. (проект)



ІІ. Почасова форма оплати праці

2.4.Погодинна оплата праці: не виконана чи перевиконана норма
Працівник з погодинною оплатою має відпрацювати щомісяця 

норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного підрозділу чи 
працівника

Якщо при почасовій оплаті визначена норма (нормоване виробниче
завдання), то її невиконання норми не може бути підставою для
зменшення розміру основної зарплати.
За невиконання норми праці в цьому випадку до працівника може бути

застосовано дисциплінарне стягнення (за наявності його вини).

Робота понад встановлену норму тривалості робочого часу проводиться у 
виняткових випадках (ч. 2 ст.62 КЗпП) ― надурочні роботи при погодинній 
оплаті праці оплачують за ст.106 КЗпП в подвійному розмірі годинної ставки



ІІ. Почасова форма оплати праці

2.5 Мінімальні гарантії при погодинній оплаті: доплата, індексація

Приклад 1. Годинна ставка ─18 грн., 5-денний тиждень.  
У листопаді  2017 р. відпрацьовано  норму годин ─ 176 год., у грудні ─ 159 
год., базовий місяць для індексації ─ січень 2017 р. 

За 176 год. відпрацьовані у листопаді 2017 нараховано зарплату 
18 грн. х 176 год. =  3168 грн., індексацію ─ 116,20 грн.
Загальна сума зарплати: 3168 грн. +  116,20 грн. = 3284,20 грн.
Гарантований мінімум зарплати: 19,34 х 176 год. = 3403,84 грн.
Сума доплати до мінзарплати: 3403,84 – 3284,20 = 119,64 грн
За 160 год., відпрацьовані у грудні 2017, нараховано зарплату: 
18 грн. х 160 год. =  2880 грн., індексацію ─ 179,72грн
Загальна сума зарплати: 2880 грн. +  179,72 грн. = 3059,72 грн.
Гарантований мінімум зарплати: 19,34 х 160 год. = 3094,40грн.
Сума доплати до мінзарплати: 3094,40 - 3059,72 = 34,68 грн



ІІ. Почасова форма оплати праці

2.6.  Коригування заробітку, оплата відпустки, відряджень, лікарняних 
при погодинній оплаті  

Відпустки: Середню зарплату обчислюють за 1 календарний день
незалежно від системи оплати праці.
Коригування за п. 10 Порядку № 100 – коефіцієнт підвищення визначають,
розділивши підвищену місячну тарифну ставку на «до підвищення»

Відрядження: Середньогодинну зарплату порівнюють з денною й оплачують 
за вищим показником  

Лікарняні: Середню зарплату визначають за 1календарний день. 
Якщо немає заробітку в розрахунковому періоді, то обчислюють середню 
зарплата так: місячну тарифну ставку/30,44.
Не можна керуватися листом Мінсоцполітики від 23.05.2017 р. №  262/0/86-

17/273 



3.1. Різновиди відрядної оплати праці 

ІІІ. Відрядна форма оплати праці

Відрядна форма оплата праці має такі види: пряму відрядна, відрядно-
преміальну, відрядно-прогресивну, непряму-відрядну, акордну, колективну
(бригадну) відрядну.
Оплату нараховують за виконаний обсяг роботи (виробіток)

Базою для встановлення диференційованих розмірів оплати праці за 
розрядами тарифної сітки є мінімальна тарифна ставка робітника 1 
розряду, розмір якої встановлюють у колдоговорі (п. 1.9 Методрекомендацій 
№ 348)

Для розрахунку відрядної розцінки застосовується тарифна
ставка, яка відповідає розряду роботи, а не розряду,
присвоєному робітникові.



3.1. Різновиди відрядної оплати праці 

ІІІ. Відрядна форма оплати праці

Пряма відрядна ─ зарплата прямо залежить від результатів роботи 
кожного робітника.
Відрядно-преміальна ─ крім заробітку за прямою відрядною системою 
нараховують  премію за виконання і перевиконання певних кількісних і 
якісних показників.
Відрядно-прогресивна ─ в межах виконаних норм оплачують за прямими 
відрядними розцінками, а при більших обсягах ─ за підвищеними
Непряма відрядна ─ розмір зарплати робітника залежить від результатів 
праці обслуговуваних ним основних робітників-відрядників
Колективна відрядна форма оплати ─ застосовуються або індивідуальні 
розцінки за кінцевими результатами роботи, або колективні відрядні розцінки. 
Акордна оплата праці – різновид відрядної системи оплати праці, яка 
вводиться зазвичай для колективу робітників (бригади, ланки). Розподіл 
згідно з відпрацьованим часом і з урахуванням особистої кваліфікації



3.2.Відрядні розцінки: основа розрахунку ─ годинна тарифна ставка 

ІІІ. Відрядна система оплати праці

Для розрахунку відрядної розцінки застосовується тарифна ставка, яка
відповідає розряду роботи, а не розряду, присвоєному робітникові.

Відрядні розцінки розраховують виходячи з установлених розрядів роботи,
тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу).

Відрядну розцінку розраховують двома способами (ст.90 КЗпП):
♦ розділивши погодинну (денну) тарифну ставку, яка відповідає

розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробітку
або
♦ перемноживши погодинну (денну) тарифну ставку, яка відповідає

розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах або
днях.



3.2.Відрядні розцінки: основа розрахунку ─ годинна тарифна ставка 

ІІІ. Відрядна система оплати праці

1. Відрядна розцінка напряму залежить від встановленої годинної (денної)
тарифної ставки для певного виду роботи та норми виробітку (норми часу), а
значить у разі підвищення тарифної ставки за тарифним розрядом
збільшується і відрядна розцінка.

2. Конкретні розміри відрядних розцінок встановлює роботодавець у
колдоговорі, якщо ж він не укладений ─ погоджує ці питання з профспілкою,
а у разі її відсутності ─ з іншим уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом.

3. Відрядна розцінка може підвищуватися й на період виконання
важливої чи відповідальної роботи, залежно від того, на якому верстаті
(тракторі, комбайні) працює робітник.

4. Для виконання робіт на різних видах техніки застосовують різні
тарифні розряди і різні годинні (денні) тарифні ставки.



3.2.Відрядні розцінки: основа розрахунку ─ годинна тарифна ставка 

ІІІ. Відрядна система оплати праці

Під час розрахунку відрядних розцінок:
♦ визначають мінімальну годинну тарифну ставку
♦ встановлюють її окремо для відрядної і почасової оплати
♦ визначають розмір підвищення залежно від виду робіт, техніки
♦ застосовують міжрозрядні співвідношення для тарифних розрядів
♦ підвищення за важливу та відповідальну роботу



3.3.Відрядна оплата:  робота за різними тарифними розрядами, 
незакінчений наряд

ІІІ. Відрядна система оплати праці

Оплата праці працівників за відрядною формою здійснюється за
розцінками, визначеними з тарифної ставки, що відповідає
спеціальності, розряду, роботі та норм виробітку (часу), встановленими
для робіт, що виконуються (ч. 1 ст. 104 КЗпП)

Якщо працівник залишає відрядний наряд незакінченим з
незалежних від нього причин, виконану частину роботи оплачують за
оцінкою, визначеною за погодженням сторін відповідно до існуючих норм і
розцінок (ст. 109 КЗпП)
Якщо не виконані норми виробітку не з вини працівника оплачують 

фактично виконану роботу. Місячна зарплата ─ не нижче від 2/3 
тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). Якщо не виконана 
норма з вини працівника оплачують виконану роботу (ст. 111 КЗпП



ІІІ. Відрядна система оплати праці
3.4. Мінімальні гарантії : доплата до мінзарплати, індексація

При відрядній оплаті праці зарплату нараховують за відрядною 
розцінкою залежно від кількості одиниць (обсягу виконаної роботи)

Гарантований мінімум зарплати визначають, якщо відрядна розцінка
розраховується виходячи:
• з годинної норми праці, — виходячи з мінімальної зарплати в
годинному розмірі;
• з денної — виходячи з мінімальної місячної зарплати

(лист Мінсоцполітики від 06.10.2017 р. N 19585/0/2-17/28)

При відрядній формі оплати праці:
♦ базовим місяцем для індексації є місяць підвищення відрядних розцінок
♦ базовий місяць не змінюється, якщо збільшується обсяг виробітку, а 
відрядна розцінка не змінюється
лист Мінсоцполітики від 26.07.2016 р.  № 337/10/136-16) 



ІІІ. Відрядна система оплати праці
3.5. Коригування заробітку, оплата відпусток і відряджень, лікарняних

Оплата відпусток. Середню зарплату обчислюють за 1 календарний день

Коригування за п. 10 Порядку № 100 – підставою є підвищення місячних 
тарифних ставок для всіх працівників підприємства (і, як наслідок, годинної 
тарифної ставки та відрядної розцінки) 

Оплата лікарняних і декретних. Середню зарплату обчислюють за 1 
календарний день

Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності
оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць
розрахункового періоду він може замінюватись іншим місяцем, що
безпосередньо передує розрахунковому періоду.



ІV. Розрахунок норм робочого часу на 2018 рік
Режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку ─ у колдоговорі 
В Правилах внутрішнього трудового розпорядку :
♦ порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи
♦ основні обов'язки працівників
♦ основні обов'язки роботодавця
♦ робочий час та його використання: початок і закінчення щоденної роботи, 
тривалість робочого дня, початок і закінчення перерви
♦ порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу
♦ організація безперервної роботи
♦ тривалість змін, чергування, порядок застосування надурочних робіт
♦ черговість надання, строки складання графіку відпусток
♦ види заохочень
♦ види відповідальності  за порушення дисципліни 
♦ порядок застосування дисциплінарних стягнень
♦ інші положення щодо організації роботи на підприємстві.



ІV. Розрахунок норм робочого часу на 2018 рік 5-денка

1. Нормальна тривалість робочого часу працівників 40 годин на тиждень. 
2.Підприємства в колдоговорі можуть встановлювати меншу норму 

тривалості робочого часу (ст.50 КЗпП). 
3. Для працівників зі ст. 51 КЗпП ─ скорочена тривалість робочого часу
4. При 5-денному робочому тижні тривалість щоденної роботи 

(зміни) ─ ПВТР або графіками змінності, погодженими з профспілкою
5. Скорочення тривалості роботи на 1 годину напередодні святкових і 

неробочих днів, крім тих, у кого скорочена тривалість робочого часу чи 
неповна  зайнятість (ст. 53 КЗпП)

6. Якщо святковий чи неробочий день припав на неділю (чи інший 
вихідний день тижня), вихідний переносять на наступний

7. Для сприятливих умов використання святкових та неробочих днів (ст. 
73), КМУ не пізніше ніж за 3 місяці до таких днів може рекомендувати 
перенесення робочих і вихідних  днів, а роботодавець  не пізніше ніж за 2 
місяці видати наказ



ІV. Розрахунок норм робочого часу на 2018 рік 5-денка

Основні вимоги КЗпП при змінній роботі:
1) при змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно
2) перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через

кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності
3) призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд

забороняється (ч.2 ст.59 КЗпП)
4) тривалість роботи протягом дня за підсумованим обліком

робочого часу ─ до 12 годин робочого часу на зміну, не рекомендується
продовжена тривалість на шкідливих і важких роботах

5) час початку і закінчення перерви встановлюють у ПВТР
6) тривалість перерви в роботі між змінами (включаючи перерву на

обід) має бути не менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні
8) тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути

не меншою, ніж 42 години (ст.70 КЗпП)
9) кількість вихідних днів за графіками роботи (змінності) не

повинна бути меншою, ніж кількість повних тижнів облікового періоду



ІV. Розрахунок норм робочого часу на 2018 рік

Святкові та неробочі дні у 2018 році (законопроект 5496 06.12.2016)
Стаття 73. Святкові і неробочі дні:
1 січня - Новий рік
25 грудня і 7 січня - Різдво Христове (замість 7 (неділя) вихідний – 8)
8 березня - Міжнародний жіночий день
1 травня - День праці
9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День 

перемоги)
28 червня - День Конституції України
24 серпня - День незалежності України
14 жовтня - День захисника України.
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
25 грудня і 7 січня - Різдво Христове
1 день (неділя) - Пасха (Великдень) ─  8 квітня (замість 8 вихідний ─ 9) 
1 день (неділя) – Трійця ─  27 травня (замість 27 вихідний ─ 28) 



ІV. Розрахунок норм робочого часу на 2018 рік – 5-денка 

Видавати лист з нормою робочого часу на 2018 рік не планується. 
У випадку, якщо на підприємстві встановлений п'ятиденний робочий 

тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій 
тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та 
відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та 
неробочих днів, роботодавець може скористатися наступним розрахунком 
норм на 2018 рік (лист Мінсоцполітики від 19.10.2017 р. N 224/0/103-17/214)

Перенести у 2018 році робочі дні (проект розпорядження КМУ)
♦ з п’ятниці, 9 березня — на суботу, 17 березня
♦ з понеділка, 30 квітня — на суботу, 5 травня
♦ з п’ятниці, 29 червня — на суботу, 23 червня
♦ з понеділка, 31 грудня — на суботу, 29 грудня.
При перенесенні робочого дня, який передує святковому чи 

неробочому дню, на інший вихідний день, тривалість роботи у цей 
перенесений робочий деньяк у передсвятковий робочий день



ІV. Розрахунок норм робочого часу на 2018 рік 5-денка
Перенесення роботи з понеділка, 30 квітня 2018 — на суботу, 5 травня 

2018 :
30 квітня (понеділок) ─ передсвятковий день ─ тривалість роботи 

скорочується на 1 годину (для тижневої норми ─ 40 годин)
Якщо його перенесено  на 5 травня (суботу) ─ тривалість роботи в цей 

день теж скорочується на 1 годину і становить:  
7 год. (8 год. – 1 год.) чи 7 год. 15 хв. (8 год. 15 хв. – 1 год.) чи 
7 год. 12 хв. (8 год. 12 хв. – 1 год.) 

Норма тривалості на 
тиждень 

Річний фонд
(8 годин в 
день)

Річний фонд 
(пн.-чт – 8.15,

пт -7)

Річний фонд
(пн.чт – 8.12,
пт -7.12)

• 40-годин 1993 1991,75 1991

Різна тривалість робочого дня ─ різний річний фонд (2018 р.)



ІV. Розрахунок норм робочого часу – грудень 2017

Режими роботи
(40 годин на 
тиждень)

5- дений, по 
8 годин

пн.-чт. ─ 8 год. 
15 хв., пт. ─ 7 

год.

пн.-чт. ─ 8 год. 12 
хв., пт. ─ 7 год. 12 

хв.

6-денний: пн.-пт. 
─ 7 год., сб. ─ 5 

год.
Кількість к.дн. 31 31 31 31
Вихідні дні 10 10 10 5
Святкові, неробочі 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25)

Всього вихідних 11 11 11 6
Всього роб.днів: 20 20 20 25
понеділок-четвер 15 15 15 15
п’ятниця 5 5 5 5
субота 5 5 5 5
Розрахунок норми
робочого часу (8 х 20)   

(8,25 х 15) +
(7 х 5) 

(8,2 х 15) + 
(7,2 х 5) 

(7 х 20) + 
(5 х 5)

Норма у грудні 160 158,75 159 165



ІV. Розрахунок норм робочого часу на 2018 – 5-денка

Норма тривалості на 
тиждень

Річний фонд, 
години - лист 
Мінсоцполітики

Річний фонд, 
години 

(з ур. змін) 

Річний фонд, години 
(при перенесенні днів)

• 40-годин 1994 1993 1993
• 39 годин 1950 1950 1950
• 38,5 годин 1925 1925 1925
• 36 годин 1800 1800 1800
• 33 годин 1650 1650 1650
• 25-годин 1250 1250 1250
• 24-годин 1200 1200 1200
• 20 годин 1000 1000 1000
• 18 годин 900 900 900



ІV. Розрахунок норм робочого часу на 2018 6-денка
Правило 1. При 6-денному робочому тижні тривалість щоденної роботи 

не більше: при нормі 40 годин ― 7 год.,  при нормі 36 годин ― 6 год., при 
нормі 24 години ― 4 год.  (ч. 2 ст.52 КЗпП)
Правило 2. Тривалість роботи при 6-денному робочому тижні у робочий 

день, що передує вихідному, не може перевищувати 5 год.
Правило 3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість 

роботи при 6-денному робочому тижні, скорочується на 1 годину для 
нормальної тривалості (40 годин на тиждень)
Правило 4. У суботу робочий день (5 годин) скорочується до 4.
Правило 5. Працівникам зі скороченою тривалістю робочого часу (ст.51 

КЗпП)  та з неповним робочим часом не скорочують тривалість роботи 
перед неробочим і святковим днем
Правило 6. Перенесення святкових та неробочих днів (за 

рекомендаціями КМУ) не застосовується (ч. 4 і 5 ст.67 КЗпП).  
Правило 7. Якщо святковий (неробочий ) день припав на неділю (інший 

вихідний день тижня), вихідний переносять на наступний день (ч.3 ст.67)



ІV. Розрахунок норм робочого часу на 2018 6-денка
Алгоритм розрахунку місячної норми робочого часу (січень 2018),
тижнева норма – 40 годин, понеділок-пятниця – 7 год., субота - 5  

Кількість 
календарних днів 
січня 2018 –

31 к.дн

-

Кількість святкових 
– 2 дні (1 і 7 число)

Кількість вихідних 
(неділя)– 4 дні

-

Кількість робочих 
днів січня 2018 –
25 к.дн (31 к.дн. 

– 4 - 2)
=

Вихідний у неділю 7 
січня (Різдво)  

перенесено на 8 січня
(понеділок)

У суботу 6 січня 
(напередодні Різдва)  

тривалість роботи скорочена 
з 5-ти до 4 годин

1.Кількість робочих днів у суботу – 4
2. Інші робочі дні – 25 дн. - 4 дн. = 21
3. Скорочення роботи на 1 годину – 1 дн.
Розрахунок норми робочого часу у січні:
(21 р. дн. х 7 год.) + (4 р.дн. х 5) – 1 

год. =166 годин 



V. Режими і облік робочого часу

Поденний облік ─ коли встановлена законом норма
робочого часу є обов'язковою для кожного дня роботи

Погодинний облік запроваджують при: погодинній оплаті
праці, підсумованому обліку робочого часу, гнучкому режимі
роботи, неповному робочому часі

1. У разі неповного робочого дня з однаковою тривалістю
робочого дня ― можна оплачувати робочі дні

2. Якщо час початку й закінчення роботи не фіксований,
можна застосовувати гнучкий режим роботи й підсумований
облік робочого часу ― оплачують робочі години



V. Режими і облік робочого часу

Неповний робочий час вводять: за ініціативою працівника чи
роботодавця
Нормативні підстави для неповного робочого часу:
► за угодою між працівником і роботодавцем при прийнятті на роботу чи
під час роботи (ч. 1 ст. 56 КЗпП)
► роботодавець зобов’язаний встановити за ч. 1 ст. 56, 172,179 і 1861

► сумісникам комунальних і державних підприємств за постановою № 245
► зміни у організації виробництва і праці (ч. 3 ст. 32 КЗпП).

Якщо застосовується довільна форма наказу про прийняття на 
роботу (а не типова форма № П-1), вона має містити дані: з якої дати 
приймають на роботу, на яку посаду, умови роботи (сумісництво, 
строковий договір чи ні, умови праці), тривалість робочого дня і 
тижня



V. Режими і облік робочого часу:неповний
Встановлення неповного робочого часу роботодавцем

Етап 1. Видання наказу з основної діяльності про зміну істотних умов
праці (зазначають намір змінити істотні умови праці, причини, вказівки з їх
запровадження

Етап 2. Повідомлення працівника про заплановану зміну умов (письмове)

Етап 3. Оформлення рішення працівника (заява чи запис про згоду)

Етап 4. Видання наказу з персоналу про встановлення неповного
робочого часу (ч. 3 ст. 32 КЗпП)

Етап 5. Звільнення працівників, які відмовилися працювати в нових
умовах на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги (можна
звільнити у період відпустки чи хвороби)
Лист Мінсоцполітики від 13.04.2017 р. N 159/0/22-17 – зміна істотних умов



V. Режими і облік робочого часу: неповний
Місячна норма робочого часу при неповному робочому часі

1.Тривалість робочого дня не скорочується напередодні святкових і
неробочих днів не скорочується на одну годину

(лист Мінсоцполітики від 28.08.2014 р. № 397/13/116-14)
2. Розрахунок норми годин для відпрацювання при неповній зайнятості
проводять індивідуально залежно від графіка й режиму

Приклад 2. Працівник працює щодня по 4 годин. 
У грудні 2017 р. місячна норма робочого часу ─ 160 год.
У разі роботи на 0,5 ставки: 20 р.дн. х 4 год. = 80 год.
щодня: по 1 годині   (0,125 чи 1/8) ─ 20 год.
щодня: по 2 години   (0,2 чи 1/8) ─ 40 год.

Приклад 3. Неповний робочий тиждень (листопад 2017):
У листопаді 2017 р. місячна норма робочого часу ─ 176 год.
3 дні (вівторок-четвер) на тиждень по 5 годин – на 0,375 ставки (15 : 40)

за графіком (4 + 5 + 5) х 5 = 70 годин, на 0,375 ст. – 66 год. (176 х 0,375)



V. Режими і облік робочого часу: неповний 
Місячна норма робочого часу при неповному робочому часі
Ситуація 4. Поєднання неповного робочого дня і тижня
У грудні 2017 р. місячна норма робочого часу ─ 160 год.
Працівник працює:
2 дні (вівторок і середа) по 4 години, а 2 дні (понеділок і четвер) по 6 
годин, - це 0,5 ставки (20 годин з 40 на тиждень):  
За графіком: (3 х 6) + (4 х 4) + (4 х 4) + (4 х 6) = 74 годин 
на 0,5 ставки: 160 р. год. х 0,5 = 80 год.

Підприємство визначає у разі застосування неповного робочого часу:
♦ порядок обліку робочого часу
♦ розрахунок невідпрацьованого робочого часу
♦ порядок оплати роботи у разі виконання норми годин за графіком,

визначення годинної ставки для оплати
♦ особливості оплати у разі невиконання норми за графіком роботи

та її перепрацювання



V. Режими і облік робочого часу: неповний
Місячна норма робочого часу при неповному робочому часі

Ситуація 5. Працівник працює за графіком: понеділок, середа, 
п'ятниця по 8 годин р. год. на 0,6 ставки (посадовий оклад –5000 грн.). У 
листопаді 2017 р. хворів з 24 по 30 число. 
Облік робочого часу ─ в годинах чи з обліковим періодом ─ місяць. 

Місячна норма у листопаді ─ 176 годин.
За графіком роботи працівник мав відпрацювати ─ 104 год. (8 год.  

х 13 р.дн.) 
У зв'язку з хворобою пропущено  ─ 24 год.
Підлягає оплаті: 104 год. - 24 год. = 80 год.
Зарплата за 80 год.: (5000 грн. :  176 год.) х  80 год. = 2272,73 грн. 

Робота працівника з неповним робочим часом понад передбачений
трудовим договором час, в межах установленої тривалості повного
робочого дня не вважається надурочною і оплачується в одинарному
розмірі (п.16 Постанови № 13)



V. Режими і облік робочого часу: неповний

Індексація зарплати при неповній зайнятості:
♦ нараховують у повному розмірі, а виплачують  пропорційно 

відпрацьованому часу ─  якщо працівник трудиться неповний робочий час 
або частину місяця перебував у відпустці чи на лікарняному

Ситуація 6. У листопаді 2017 р. працівник (неповна зайнятість) за графіком 
роботи мав відпрацювати ─ 104 год., але через хворобу відпрацював ─ 80 
год. Місячна норма годин ─ 176 год.
Базовий місяць для індексації ─ січень 2017 р.
Сума індексації при повній зайнятості: 1684 грн. х 6,9% = 116,20 грн. 
Пропорційно відпрацьованому часу:

116,20 грн. : 176 год. х 80 год. = 52,82 грн.
Сумісники з неповною зайнятістю: 
♦ індексація можлива тільки на підставі довідки з основного місця 
роботи, де є сума доходу, що підлягає індексації і проіндексованого доходу
♦ індексація проводиться в межах прожиткового мінімуму



V. Режими і облік робочого часу: неповний 

Відпустка. Неповний робочий  день – не зменшує тривалість відпустки, 
можливе надання  відпустки за ненормований день. Не можна одночасно 
надавати відпустку за ненормований робочий день і за роботу за комп'ютером 
Неповний робочий тиждень за заявою працівника ― 

невідпрацьовані дні протягом робочого тижня не виключають
Неповний робочий тиждень за ініціативою роботодавця ― з 

розрахункового періоду виключають дні, протягом яких працівник не 
трудився, при неповному робочому тижні

(лист Мінпраці від 07.08.2009 р. № 472/13/84-09).

Оплата лікарняних і декретних не залежить від зайнятості ─ 
оплачують усі календарні дні непрацездатності.
Працівникам з неповною зайнятістю  гарантують допомогу по 

вагітності та пологах  ― у розмірі розрахованому з розміру 
мінзарплати. Якщо за основним місцем роботи вона нарахована у 
мінімальному розмірі, за сумісництвом таку гарантію не надають



V. Режими і облік робочого часу: неповний 

Роботодавець у колдоговорі, положенні про відрядження чи у ПВТР має
прописати, на яких умовах направляють у відрядження працівників з
неповним робочим днем (тижнем), за яким графіком і скільки вони мають
трудитися у відрядженні та як компенсувати, коли працівник відробив у
відрядженні більше ніж за графіком роботи за цей період

Неповний робочий день
1) він працюватиме за графіком, встановленим для нього згідно з

умовами неповного робочого часу
2) якщо повний робочий день, то за години роботи понад тижневу

норму встановленого робочого часу можна оплатити додатково

Неповний робочий тиждень: якщо працівника направили у відрядження 
й на його період припадають вихідні за графіком роботи працівника дні, то 
за ці дні йому слід надати додаткові дні відпочинку.. У табелі за всі дні 
відрядження «ВД» і 8 годин, а в дні відпочинку ─ «ІВ» (29), а не «ІН» (22) 



V. Режими і облік робочого часу: підсумований

Коли застосовують підсумований облік робочого часу
На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, в

окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких
видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана
встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу, — за погодженням з профспілкою (ст. 61 КЗпП)

Запровадження підсумованого обліку робочого часу погоджують:
♦ з виборним органом профспілки підприємства (ст. 61 КЗпП)
♦ за відсутності профспілки ─ режим роботи, тривалості робочого часу і 

відпочинку може бути врегульовано колдоговором

Графіки роботи складають на певний проміжок часу, на певний 
обліковий період, має бути додержана встановлена тривалість робочого 
тижня. Графіки доводять до відома працівників не пізніше ніж за місяць
до введення їх в дію (п. 13 Типових правил № 213) 



V. Режими і облік робочого часу: підсумований

Крок 1. Погодження введення підсумованого обліку робочого часу з
виборним органом профспілки

Крок 2. Керівник підприємства видає наказ про запровадження
підсумованого обліку робочого часу після погодження з профспілкою

Крок 3. Працівників попереджають не пізніше ніж за два місяці до
введення підсумованого обліку (ч. 3 ст. 32 КЗпП)

Крок 4. Графіки змінності доводять до працівників не пізніше ніж за
місяць до їх введення в дію (п. 13 Типових правил № 213). До водіїв ─ не
пізніше ніж за 2 тижні до початку облікового періоду (п.2.5 Положення №
340)

Обліковий період установлюється в колективному договорі 
підприємства: місяць, декада, квартал, півріччя, рік.



V. Режими і облік робочого часу: підсумований

Для розрахунку норми робочого часу за обліковий період :
♦ 6-денний робочий тиждень з 7-годинним робочим днем (з

урахуванням скороченого робочого часу напередодні вихідних днів до 5 годин
і напередодні святкових і неробочих днів ─ на 1 годину)
♦ 5-денний робочий тиждень (з рівною тривалістю кожного робочого

дня, ураховуючи скорочення напередодні святкових і неробочих днів) ─ норму
обчислюють, перемноживши тривалість робочого дня на кількість робочих днів
за календарем, що припадають на цей період

Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена 
графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна 
сума годин в обліковому періоді має дорівнювати нормі робочого часу за ПВТР

Перерва: при підсумованому обліку : тривалістю не більше 2 годин,
через 4 години після початку роботи. Перерву не включають в робочий
час (ст.66 КЗпП).



V. Режими і облік робочого часу: підсумований

При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду
виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи
припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до
законодавства був звільнений від виконання своїх трудових
обов'язків: відпустка, виконання державних або громадських обов'язків,
тимчасова непрацездатність тощо (абз. 3 п.12 Методрекомендацій № 138).
Норма тривалості робочого часу, розрахована за графіком 5-денного

робочого тижня (вихідні дні ─ субота та неділя, тривалістю кожного робочого
дня ─ 8 годин при 40-годинному робочому тижні), то виключають робочі дні
за графіком 5-денного робочого тижня ─ щодня по 8 годин (п. 12
Методрекомендацій № 138).

Відпрацьовані у святкові дні години в межах встановленої місячної
норми робочого часу оплачують в одинарному розмірі понад оклад.
Час понад норму тривалості робочого часу за обліковий період,

вважається надурочним і оплачується в кінці облікового періоду



V. Режими і облік робочого часу: підсумований

При оплаті праці працівників з підсумованим обліком робочого часу
годинну ставку визначають для:
♦ доплати за нічні години, розділивши місячну тарифну ставку (оклад)

на норму годин, встановлену за графіком роботи у відповідному місяці
♦ оплати надурочних годин виходячи із середньомісячного числа

годин за обліковий період (листи Мінсоцполітики від 24.04.2017 р. N
1264/0/101-17/282, Мінпраці від 18.05.07 р. № 380/13/84-07)
♦ оплати роботи у святкові і неробочі дні, розділивши місячну тарифну

ставку (оклад) працівника на місячну норму тривалості робочого часу,
встановлені для працівника за відповідний місяць (листи Мінсоцполітики від
18.08.2017 р. N 1537/0/102-17, від 17.02.12 р. № 51/13/116-12).

При оплаті надурочної роботи години, які були в обліковому періоді
відпрацьовані у святкові дні понад графік роботи, потрібно виключати
під час підрахунку кількості надурочних годин.



V. Режими і облік робочого часу: підсумований

Норма праці при підсумованому обліку ─ норма годин за графіком виходу на
роботу, встановленим на відповідний місяць
Індексація зарплати ─ пропорційно відпрацьованому часу.
Виконана норма ─ доплата до мінзарплати із її місячного розміру

Коли працівник відпрацював усі робочі години, встановлені йому
графіком виходу на роботу (графіком змін), то йому мають нараховувати
оклад, встановлений йому в трудовому договорі (штатному розписі), провести
за необхідності доплату до розміру мінзарплати (лист Мінсоцполітики від
21.02.2017 р. N 242/0/102-17/282)

Якщо працівнику здійснюють підвищену оплату за роботу у святковий 
(неробочий) день, то її враховуть при визначенні доплати до мінзарплати.
Оплата надурочної роботи здійснюють понад розмір мінімальної 
заробітної плати (лист Мінсоцполітики від 21.08.2017 р. N 2231/0/101-17



V. Режими і облік робочого часу: підсумований

Ситуація 7. Підсумований облік робочого часу, обліковий період  ─ квартал, 
оклад – 3000 грн.

У липні 2017 при нормі 168 год., за графіком  ─ 163 год.
У серпні 2017 при нормі 175 год., за графіком  ─ 177 год.
У вересні 2017 при нормі 168 год., за графіком ─ 171, фактично ─ 179
год.
За липень і серпень 2017 р. за відпрацьовані години за графіком (норма
виконана) нараховують: ♦ оклад ─ 3000 грн
♦ доплату до мінзарплати: 3200 грн. – 3000 грн. = 200 грн.

Фактично відпрацьовано: 163 + 177 + 179 = 519 год.
Надурочні : 519 год. - 511 год. = 8 год.
Оплата надурочних годин: 17,61 грн. х 8 х 2 = 281,76 грн
Годинна ставка 3000 грн. : (511 : 3) = 17,61 грн.
Зарплата за вересень 2017: 3000 + 200 + 281,76 = 3481,76 грн.



V. Режими і облік робочого часу: підсумований

Хвороба, відпустка, інші причини відсутності: 
Коригують норму робочого часу за обліковий період залежно від того, на 

основі якого тижня визначають норму робочого часу:
♦ 5-денний тиждень – за кожен робочий день виключають 8 годин
♦ 6-дений тиждень – понеділок-п'ятниця – по 7 год., субота – 5 год. 

Індексація ─ пропорційно виконаній нормі робочого часу за графіком 
роботи на відповідний місяць
Відпускні ─ визначають середню зарплату за календарний день і 

нараховують за календарні дні відпустки
Лікарняні, декретні ─ визначають середню зарплату за календарний день 

і нараховують за календарні дні тимчасової непрацездатності.

Збереження заробітку за останні два місяці ─ розраховують 
середньогодинну зарплату за робочу годину згідно з п. 8 Порядку № 100



V. Режими і облік робочого часу: гнучкий

Підставою для встановлення гнучкого режиму робочого часу є ст. 13 КЗпП і
ст. 7 Закону № 3356: режим роботи, тривалості робочого часу і
відпочинку встановлюють у колдоговорі.

Гнучкий режим робочого часу (ГРРЧ) ─ для деяких категорій 
працівників, для окремих підприємств, структурних підрозділів, 
встановлюють режим праці з саморегулюванням часу початку, закінчення та 
тривалості робочого часу впродовж робочого дня. У більшості випадків 
передбачається підсумований облік робочого часу (п. 1.2 і 1.3 Методичних 
рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 
затверджених наказом Мінпраці від 04.10.2006 р.  № 359)

ГРРЧ передбачає три складові робочого часу робочого дня (зміни): 
♦фіксований час - працівник обов'язково повинен бути на робочому місці
♦ змінний час –на розсуд працівник 
♦ час перерви на відпочинок і харчування,від 30 хвилин до 2 годин



V. Режими і облік робочого часу: гнучкий

Гнучкий режим роботи допускає саморегулювання початку, закінчення 
і загальної тривалості робочого дня. 

Гнучкий режим роботи застосовують на підприємствах в різних варіантах 
щодо початку та закінчення робочого дня, його тривалості, перерви на 
харчування та відпочинок  залежно від виробничих  та інших умов (п. 1.4 
Методрекомендацій № 359). 
Встановлюють в ПВТР за погодженням з профспілкою.

Робота в умовах ГРРЧ може бути організована за 2 варіантами: 
♦ при поденному обліку робочого часу працівник повинен 

додержуватися встановленої ПВТР тривалості робочого дня
♦ при підсумованому обліку робочого часу працівник повинен 

відпрацювати встановлену кількість робочих годин в обліковому 
періоді, який прийнято для підсумованого (тиждень, місяць, квартал, рік



V. Режими і облік робочого часу: поділ робочого дня

На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і 
випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути 
поділений на частини, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала 
встановленої тривалості робочого дня (ст. 60 КЗпП)

У колективному договорі визначають режим роботи, підстави і
порядок застосування режиму роботи, що передбачає поділ робочого
дня на частини. Погодження поділу робочого дня на частини з профспілкою
може передбачатися законодавчими актами, що регулюють застосування
такого режиму роботи

Поділ робочого дня на частини ─ це коли перерва в роботі більше 2
годин. Загальна тривалість щоденної роботи не може перевищувати
встановленої тривалості робочого дня.

При поділі робочого дня на частини може бути встановлена підвищена
оплата за галузевими угодами чи колективним договором



VІ. Актуальні питання оплати праці
6.1. Оплата роботи у вихідний (неробочий) день 

Робота у вихідні дні забороняється, залучення окремих працівників до 
роботи у ці дні допускається тільки з дозволу профспілки — лише у 
виняткових випадках, визначених ч. 2 ст. 71 КЗпП: 

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, 
епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків; 

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити 
під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, псування майна

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від 
негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою 
запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів
Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим 

наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.



VІ. Актуальні питання оплати праці
6.1. Оплата роботи у вихідний (неробочий) день 

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням
іншого дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі (за
фактично відпрацьовані години) (ст. 72 і 107 КЗпП):
♦ відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
♦ працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними

ставками, — у розмірі подвійної годинної чи денної ставки;
♦ працівникам, які одержують місячний оклад, у розмірі:
одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у

святковий і неробочий день провадилася в межах місячної норми робочого
часу; подвійної годинної чи денної ставки понад оклад, ─ якщо робота
провадилася понад місячну норму.
Роботу у відрядженні оплачують у підвищеному розмірі, якщо працівника

направили спеціально для роботи у вихідний день у відрядженні.



VІ. Актуальні питання оплати праці

6.2. Індексація проводиться за минулі періоди: чи будуть штрафи
Фінансові штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП застосовуються з 

01.01.2015, ─ за періоди до цієї дати можуть бути застосовані тільки 
адмінштрафи – якщо порушення є триваючим (лист Мінюсту  від 01.12.2003 
р. № 22-34-1465)

До адмінштрафу можуть притягнути не пізніш як через 3 місяці із 
дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні —
не пізніш як через 3 місяці із дня його виявлення

Одноразова невиплата в повному обсязі зарплати за окремий 
період, яка виправлена завдяки донарахуванню зарплати, є разовим  
правопорушенням 
Рішення на користь роботожавця: постанова Тернопільського окружного 

адміністративного суду від 23.05.2017 р. у справі № 819/648/17 



Якщо застрахована особа протягом 12-ти місяців має страховий стаж менше
6-ти місяців, вона має право на матзабезпечення в розмірі:
♦ допомога по тимчасовій непрацездатності — з нарахованої зарплати,
але не більше за розмір, обчислений із МЗП (у 2017 ─ 105,12 грн.)
♦ допомога по вагітності та пологах — із двократного розміру МЗП,
установленої на час настання страхового випадку (у 2017 ─ 210,25 грн.)

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не 
повинна перевищувати розмір максимальної величини, з якої 
сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір 
допомоги, обчислений із мінзарплати, установленої на час настання 
страхового випадку (у 2017 ─ 105,12 грн.)

Нова редакція ч. 4 ст. 19 і ч. 2 ст. 26 Закону № 1105 ─ для страхових 
випадків, які настали з 11.10.2017 р. 

VІ. Зміни в обчислені лікарняних і декретних



VІІ. Перевірки Держпраці: поширеніші порушення

Поширені питання під час перевірок інспекторами Держпраці:
♦ чи оформлені трудові відносини з працівниками належним чином
♦ чи містять ЦПД ознаки трудових договорів
♦ чи є правила внутрішнього розпорядку, графік відпусток
♦ чи встановлена система оплати праці
♦ чи ведеться табель обліку робочого часу, в т. ч. окремо в шкідливих і 
важких умовах, особливих умовах
♦ чи проведена атестація робочих місць для надання
♦ чи дотримані мінімальні гарантії в оплаті праці 

Що перевіряє Держпраці в розрахунках зарплати:
♦ чи здійснено доплату до мінзарплати, чи проведено індексацію
♦ чи проведено коригування середнього заробітку за п. 10 Порядку №100
♦ як враховані премії під час розрахунку середньої зарплати:
♦ чи виключені з розрахунку середньої зарплати періоди і виплати за
середнім заробітком, періоди непрацездатності



VІІ. Перевірки Держпраці: поширені порушення

Які документи може вимагати інспектор Держпраці:
♦ колдоговір чи інший акт роботодавця, погоджений  з профспілкою 
♦ акт роботодавця, яким визначена структура підприємства, система оплати 
праці, норми, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, 
міжкваліфікаційні співвідношення; матеріали атестації робочих місць
♦ положення про преміювання, положення про відрядження
♦ правила внутрішнього розпорядку (ПВТР), штатний розпис
♦ табелі обліку робочого часу, у т.ч. у шкідливих, важких, особливих умовах 
♦ посадових (робочих) інструкцій, інструкцій з охорони праці
♦ журнали ознайомлення з колдоговором, ПВТР, інструкціями
♦ трудові договори
♦ трудові книжки, журнали їх реєстрації
♦ особові картки (ф. № П-2) і особові справи працівників
♦ графік відпусток
♦ накази з персоналу та основної діяльності.



VІІ. Перевірки Держпраці: поширені порушення

Актуальні роз'яснення Держпраці:
При порушенні строків виплати працівникам зарплати чи інших виплат, 
передбачених законодавством про працю, терміном менше одного місяця, 
застосовується відповідальність ─ 1 МЗП, понад місяць ─ 1 МЗП

(лист Держпраці від 21.08.2017  № 8692/3/4.3-ДП-17)

Інспектори праці мають право безперешкодно, без попереднього 
повідомлення і в будь-яку годину доби проходити на будь-яке підприємство, 
яке підлягає інспекції, проходити у денний час до будь-яких приміщень 
(Конвенція 81 і 129, лист Держпраці від 18.08.2017 № 8573/4.1/4.1-ДП-17)

Відповідно до п. 31 Порядку  № 295 за письмовою заявою роботодавця 
інспектори праці можуть проводити аналіз стану додержання законодавства про 
працю на надавати рекомендації. При цьому довідку не складають і заходи 
стягнення не застосовують (лист Держпраці від 16.08.2017 № 8453/4.1-ДП-17)



VІІ. Перевірки Держпраці:поширені порушення

Для табелів обліку робочого часу Переліком № 578/5
встановлено строки зберігання 1 рік.
Порядком контролю не встановлений граничний період, за який
проводиться інспекційне відвідування або невиїзне
інспектування

(лист Держпраці 08.09.2017 № 9150/4/4.1-ДП-17)

Інспекційні відвідування проводяться у робочий час інспектора праці 
за виключенням днів, у які роботодавець не використовує 
найману працю 

(лист  Держпраці від 08.09.2017 р. № 9151/4/4.1-ДП-17) 



VІІ. Перевірки Держпраці: судова практика
Висновки суду щодо порушень законодавства з питань праці.
1. Всі записи в трудових книжках працівників про прийом на роботу, 

переведення систематично вносились у розділі трудової книжки 
«Відомості про роботу» російською мовою ─.

2. Порушення вимог п.2.14 Інструкції №58 щодо невнесення відповідних 
записів в трудові книжки за результатами атестації робочих місць

3. Накази про звільнення працівників видаються пізніше дня звільнення 
– порушення ч.1 ст.47 КЗпП.

4. Застосування особових карток застарілого зразка, які не 
відповідають типовій формі, затвердженій  наказом від 25.12.2009р. №495/656.

5. Вручення працівникові копії наказу про звільнення наступного дня 
після звільнення, ─ порушення ч.2 ст.47 КЗпП.

6. Відсутність в деяких наказах про надання відпустки дати складання 
наказу, що є недотриманням встановленої типової форми П-3.

7. Посилання на вид відпустки «робоча» в наказі про надання відпустки 
працівникові ─ порушення ч.1 ст.4 Закону про відпустки



VІІ. Перевірки Держпраці: судова практика
8. Ведення документів первинного обліку у підрозділах підприємства не у 

відповідності з типовими формами, що затверджені та введені в дію з 
01.01.2009 р. наказом Держкомстату від 05.08.2008р. № 489. 

9. Надання відпусток без збереження зарплати за сімейними 
обставинами тривалістю більше 15 календарних днів на рік, ─
порушенням вимог ч.2 ст.84 КЗпП та ст. 26 Закону про відпустки.

10. Не зазначені в наказах по підприємству про тимчасове виконання 
обов'язків відсутнього працівника без увільнення від основної 
роботи розміри доплати ─ порушення ст. 105 КЗпП.

11. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки 
виплачується пізніше ніж за три дні до початку відпустки ─ порушення 
ч.4 ст. 115 КЗпП, ч.1 ст.21 Закону про відпустки.

12. Здійснення остаточних розрахунків із звільненими 
працівниками не в день звільнення, а пізніше, ─ порушенням вимог 
ч.1 ст.116 КЗпП.

(ухвала ВАСУ від 31.10.2017 за справою № К/800/10207/17)



Дякуємо за увагу!


