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Мета:засвоєння учнів трудового права, а саме поняття та види часу відпочинку 

Нормування праці та заробітна плата. Обізнаність в заповненні трудової книжки. 

Робочий час та час відпочинку 

Робочий час - це час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові 

обов'язки згідно з діючим законодавством про працю, правилами внутрішнього 

розпорядку та колективним і трудовим договорами. 

Розрізняють такі види робочого часу: 

 - нормальний робочий час; 

 - скорочений робочий час; 

 - неповний робочий час. 

Нормальний робочий час. Це встановлена законодавством тривалість робочого часу, яка 

не може перевищувати 40 годин на тиждень. 

Скорочений робочий час є менш тривалим і встановлений для таких категорій 

працівників: 

 - для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень; 

 - для працівників віком від 16 до 16 років (учнів віком від 14 до 16 років, які 

працюють у період канікул) - 24 години на тиждень; 

 - для учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, 

робочий час не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого 

часу для осіб відповідного віку; 

 - для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці - не більше як 

36 годин на тиждень. 

Скорочений робочий час встановлюється для професорсько-викладацького складу та 

вчителів навчальних закладів, медичних працівників та деяких інших категорій 

працівників, чия праця зв'язана із значним інтелектуальним та нервовим навантаженням. 

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися на підприємствах та в 

організаціях за рахунок власних засобів для жінок, які мають дітей у віці до 14 років або 

дитину-інваліда. 



Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину 

як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів 

тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати б годин. 

Тривалість робочого часу скорочується на одну годину в нічний час. Нічним вважається 

час із 22 години вечора до 6 години ранку. Праця деяких категорій працівників, 

наприклад, вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох років, осіб, яким не 

виповнилося 18 років тощо, в нічний час заборонена. Робота інвалідів у нічний час 

допускається тільки за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним 

рекомендаціям. 

Надурочні роботи, тобто роботи понад встановлену тривалість робочого часу, як правило, 

не допускаються 

Але у виняткових випадках власник може застосовувати надурочні роботи: 

 - при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення 

громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх 

наслідків; 

 - при проведенні громадсько-необхідних робіт із водопостачання, газопостачання, 

опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв'язку; 

 - при необхідності завершити роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи 

випадкової затримки з технічних умов не могла бути закінчена у нормальний 

робочий час тощо. 

До надурочних робіт забороняється залучати: 

 - вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; 

 - осіб, яким не виповнилося 18 років тощо. 

Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, 

можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою. Залучення інвалідів до 

надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним 

рекомендаціям. 

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин 

протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік. Власник або уповноважений ним орган 

повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника. 

Неповний робочий час встановлюється не законодавством, а угодою між працівником і 

власником або уповноваженим ним органом. Така угода може бути досягнута під час 

працевлаштування на роботу чи в процесі виконання працівником трудових обов'язків. За 

неповного робочого дня можливе зменшення як тривалості робочого дня, так і кількості 

днів робочого тижня. Власник зобов'язаний встановити неповний робочий час на 

прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину до 14 років, дитину-інваліда або здійснює 

догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку. При неповному 

робочому часі оплата праці проводиться пропорційно до відпрацьованого часу або 

залежно від виробітку. 

Для окремих категорій працівників за характером праці допускається відхилення від 

обумовленого режиму робочого часу, тому їх робочий час називається ненормованим. 



Оплата праці 

Заробітна плата - це винагорода, як правило, у цифровому виразі, яку власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір 

заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових 

якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, 

установи, організації і максимальним розміром не обмежується. Оплата праці працівників 

підприємства здійснюється в першочерговому порядку після сплати обов'язкових 

платежів. 

Заробітна плата має певну структуру і складається з основної та додаткової заробітної 

плати. Крім того, законодавством передбачено виплату заохочувальних та 

компенсаційних виплат. 

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). 

Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для 

робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за 

трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона становить доплати, 

надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; 

премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. 

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі 

винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, 

компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного 

законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

Державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для 

підприємств усіх форм власності і господарювання, є мінімальна заробітна плата. 

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за 

просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може провадитися оплата за виконану 

працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної 

плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, 

особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і 

геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до 

ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога. 

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням: 

 - вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим зближенням 

рівнів цих показників відповідно до стабілізації та розвитку економіки країни; 

 - загального рівня середньої заробітної плати; 

 - продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов. 

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому за вартісну величину 

межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу. Розмір мінімальної 

заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету 

Міністрів України, як правило, один раз на рік під час затвердження Державного бюджету 



України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників 

професійних спілок, власників або уповноважених ними органів. 

Основою організації оплати праці є тарифна система, в яку входять: 

 - тарифні сітки; 

 - тарифні ставки; 

 - схеми посадових окладів; 

 - тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифна система оплати 

праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а 

працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є 

основою формування та диференціації заробітної плати. 

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: 

 - тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що 

перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати; 

 - міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок 

(посадових окладів). 

Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених 

генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче від державних норм і 

гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання 

фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців. 

Розмір заробітної плати може бути нижчим від встановленого трудовим договором та 

мінімального розміру заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення 

продукції, що виявилася браком, та з інших причин, які мали місце з вини працівника. 

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, встановлені у 

колективному договорі строки, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що 

не перевищує шістнадцяти календарних днів. У разі, коли день виплати заробітної плати 

збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується 

напередодні. За особистою письмовою згодою працівника плата заробітної плати може 

здійснюватися через установи банків. Грошовими переказами на вказаний ним рахунок 

(адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним 

органу. 

Утримання із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, передбачених 

законодавством. При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань 

не може перевищувати двадцяти процентів, а у випадках, окремо передбачених 

законодавством України, - п'ятидесяти процентів заробітної плати, яка належить до 

виплати працівникові. 

При відрахуванні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за 

працівником у будь-якому разі повинно бути збережено п'ятдесят процентів заробітку. 

Ці обмеження не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні 

виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір 

відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків. 



Трудова книжка – основний документ трудової діяльності. Трудова дисципліна і 

методи її забезпечення. 

Трудова книжка – це основний документ про трудову діяльність працівника, який 

підтверджує страж роботи, а також дає змогу власнику при прийнятті на роботу 

мати уяву про досвід роботи працівника. 

         Питання щодо ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення, постачання і 

облік регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 

„Про трудові книжки працівників" та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок 

працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 

України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, 

який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за N 110. 

          Чинним законодавством на працівників покладається обов’язок при прийнятті на 

роботу подати власнику чи уповноваженому ним органу належно оформлену трудову 

книжку, а на власника – забезпечити ведення трудових книжок. 

         Слід зазначити, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на 

підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів. Трудові 

книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. 

          Проте, на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за 

місцем основної роботи. Робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому 

порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за 

сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним 

органом. 

    Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві 

оформлюється в такому ж порядку, як і прийняття на роботу. 

До трудової книжки вносяться: 

 відомості про працівника: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження; 

 відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення; 

 відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними 

нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші 

заохочення відповідно до чинного законодавства України; 

 відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і 

раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим винагороди. 

При цьому записи про застосування до працівника стягнень до трудової книжки не 

заносяться. 

       Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну 

роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або 

уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше 

тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати 

тексту наказу (розпорядження). 

         Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні 

провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з 

посиланням на відповідну статтю, пункт закону. 

         Усі записи до трудової книжки мають бути виконані арабськими цифрами (число і 

місяць - двозначними). 



       Записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилами чорного, 

синього або фіолетового кольорів, і завіряються печаткою запис про звільнення, а також 

відомості про нагородження та заохочення. 

       З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу 

(розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, власник або 

уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особистій 

картці, в якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша). 

         У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, 

переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується 

власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис. 

          Виправлені відомості про роботу, про переведення на іншу роботу, про 

нагородження та заохочення та ін. мають повністю відповідати оригіналу наказу або 

розпорядження. 

          Слід зазначити, що окремим рядком до трудової книжки заносяться з 

посиланням на дату, номер і найменування відповідних документів такі відомості: 

 про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які 

проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне 

страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із 

служби; 

 про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у 

навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо); 

 про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в 

студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної 

госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній 

ординатурі, крім випадків, коли навчальні заклади вносять записи про навчання на 

денних відділеннях для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних 

ординаторів, які мають трудові книжки; 

 про роботу як членів колгоспу - у тому разі, коли чинним законодавством 

передбачено зарахування цієї роботи до загального трудового стажу працівників; 

 про час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а 

також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, у тому числі за перестарілим, який досяг 80-річного віку. 

       Безробітним особам про період одержання допомоги по безробіттю заноситься у 

трудову книжку органом державної служби зайнятості населення. 

         Щодо стосується ведення трудових книжок працівників, які працюють на умовах 

трудового договору у фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності без створення 

юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, 

пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо), то слід зазначити, що трудові 

книжки зазначених працівників зберігаються безпосередньо у працівників. 

        Зазначені фізичні особи роблять записи до трудових книжок працівників про 

прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідно до укладених з працівниками 

письмових трудових договорів, що зареєстровані в установленому порядку в державній 

службі зайнятості. 

               Унесені фізичною особою до трудових книжок записи підтверджуються підписом 

посадової особи органу державної служби зайнятості, який зареєстрував трудовий договір, 

і засвідчуються його печаткою. 



         Слід зазначити, що у тому разі, коли в трудовій книжці заповнені усі сторінки 

відповідних розділів, вона доповнюється вкладишем. 

          Вкладиш вшивається у трудову книжку, заповнюється і ведеться власником або 

уповноваженим ним органом за місцем роботи працівника у такому ж порядку, що і 

трудова книжка. Вкладиш без трудової книжки недійсний. 

           Особа, яка загубила трудову книжку (вкладиш до неї), зобов’язана негайно заявити 

про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 

15 днів після заяви, а в разі ускладнення - в інші строки власник або уповноважений ним 

орган видає працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з 

написом "Дублікат" в правому верхньому кутку першої сторінки. 

          Щодо видачі трудової книжки у разі звільнення необхідно відмітити, що у разі 

звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за 

час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або 

спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу 

кадрів. 

           На власника або уповноваженого ним органу покладається обов’язок щодо видачі 

працівникові його трудової книжки в день звільнення з внесеним до неї записом про 

звільнення. 

           При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним 

органа працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. 

           Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про 

новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки працівника. 

        Разом з цим, слід зазначити, що на підприємстві ведеться документація щодо обліку 

бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок, а саме, книга обліку бланків 

трудових книжок і вкладишів до них та книга обліку руху трудових книжок і вкладишів 

до них. 

          Зазначені книги обліку мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені 

підписом керівника підприємства і печаткою. 

          Бланки трудових книжок і вкладишів до них зберігаються в бухгалтерії 

підприємства як документи суворої звітності і видаються за заявкою у підзвіт особі, 

відповідальній за ведення трудових книжок. 

 

ЗАВДАННЯ: 

1. Ознайомитися з викладеним матеріалом. 

2. Зробити стислий конспект. 

3. Підготувати реферат на тему: «Трудова книжка – основний документ трудової 

діяльності». 

4. Надсилати на електронну скриньку sveta101989@gmail.com 
 

 


