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Оплата праці за змінного режиму роботи: відповіді 

на запитання 

 

Працівник знає, що має право на доплати за роботу в нічний час, 
за надурочні, підвищену оплату за роботу у вихідні та свята. Але чи завжди?  

Чи отримає  працівник  подвійну оплату, якщо працював у неділю? 

    Ні. Зміну, яка за графіком припала на вихідний день — неділю, 

роботодавець оплатить в одинарному розмірі. 

    Неділя є загальним вихідним днем за п’ятиденного і шестиденного 

робочого тижня (ст. 67 КЗпП). 

     В організації не можна зупинити роботу з виробничо-технічних умов? 

Необхідно безперервно обслуговувати населення або виконувати вантажно-

розвантажувальні роботи, пов’язані з транспортом? У таких організаціях 

вихідні надають у різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно 

з графіком змінності (ст. 69 КЗпП). 

   Тобто за змінного режиму роботи вихідні працівників визначаємо, коли 

складаємо графіки змінності. Роботодавець зобов’язаний оплатити 

у подвійному розмірі роботу працівника у той день, що є для нього вихідним 

за графіком змінності. І це може бути будь-який день тижня, 

не обов’язково — неділя. 

 

Стаття 71 КЗпП визначає виключний перелік підстав, коли працівника 

можете залучити до роботи у його вихідний день. Подвійну оплату 

за бажанням працівника можете замінити додатковим днем відпочинку. 

 

Як  оплатять працівнику роботу у святковий день, якщо на цей день 

припала його  зміна? 

     Години, фактично відпрацьовані в святковий або неробочий день, 

роботодавець оплатить у подвійному розмірі. 

   Святкові та неробочі дні встановлює стаття 73 КЗпП. Наразі маємо 

11 святкових і неробочих днів (табл. 1). 

                                                                                                         Таблиця 1 

Святкові та неробочі дні 

Святкові дні Неробочі дні 
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Святкові дні Неробочі дні 

1 січня — Новий рік 

7 січня і 25 грудня — Різдво Христове 

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 

7 січня 

і 25 грудня — 

Різдво 

Христове один 

день 

(неділя) — 

Пасха 

(Великдень) 

один день 

(неділя) — 

Трійця 

 

Роботу у святковий і неробочий день оплачують у подвійному розмірі: 

 

     

  Підстава — частина перша статті 107 КЗпП. 

Оплачуємо години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день 

(ч. 2 ст. 107 КЗпП). Ця норма не ставить умови оплати роботи в святковий 

день у залежність від того, був це робочий день за змінним графіком 

чи працівника спеціально викликали на роботу в цей день. До того ж, 

відрядникам за подвійними відрядними розцінками 

працівникам, працю 

яких оплачують 

за годинними або 

денними ставками 

у розмірі подвійної годинної або денної ставки 

працівникам, які 

одержують місячний 

оклад 

• у розмірі одинарної годинної або денної ставки 

понад оклад, якщо роботу у святковий і неробочий 

день провадили у межах місячної норми робочого 

часу 

• у розмірі подвійної годинної або денної ставки 

понад оклад, якщо роботу провадили понад 

місячну норму 
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на відміну від гарантій за залучення до роботи у вихідний, не можете 

замінити подвійну оплату іншим днем відпочинку. 

Наприклад, сторожі працюють доба через три. У святковий день 25 грудня 

(Різдво Христове) сторож Петренко о восьмій ранку змінив сторожа 

Василенка. Під час робочої зміни сторожі харчуються на робочому місці. 

Тобто в них немає визначеної перерви для відпочинку та харчування. В графі 

«відпрацьовано за місяць вихідних та святкових годин» табеля обліку 

використання робочого часу Василенку табельник ставить 8 годин, 

а Петренку — 16 годин. Відтак у подвійному розмірі Василенку оплатять 

8 годин, а Петренку — 16 годин. 

Чи оплатять працівнику  в подвійному розмірі понаднормові години, якщо 

він  відпрацював усі робочі зміни і відпрацьований час більший, ніж 

місячна норма? 

       Якщо запровадили підсумований облік робочого часу з обліковим 

періодом місяць, години понад норму робочого часу роботодавець оплатить 

у подвійному розмірі. Якщо обліковий період більше місяця, надурочні для 

подвійної оплати порахують у кінці облікового періоду. 

      КЗпП дозволяє запровадити підсумований облік робочого часу 

в організаціях, що працюють безперервно, а також в окремих виробництвах, 

цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами 

виробництва не можна додержати встановленої для даної категорії 

працівників щоденної або щотижневої тривалості робочого часу. Умова — 

тривалість робочого часу за обліковий період не перевищує нормального 

числа робочих годин (ст. 61 КЗпП). 

     Обліковий період за підсумованого обліку робочого часу встановлюємо 

у колдоговорі. Він може становити місяць, квартал, півріччя, рік тощо. 

Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, яку встановили графіком, 

може коливатися протягом облікового періоду.  

       Однак загальна сума годин роботи за обліковий період повинна 

дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді (п. 6 Методичних 

рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, 

затверджених наказом Мінпраці від 19.04.2006 № 138; далі — Методичні 

рекомендації). 

Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, 

тижні, місяці облікового періоду, за збереження норми робочого часу 

за обліковий період, не є надурочною роботою (абз. 3 п. 10 Методичних 

рекомендацій). 

       Надурочним вважають час, відпрацьований понад норму тривалості 

робочого часу за обліковий період (абз. 1 п. 10 Методичних рекомендацій). 
       Надурочні години оплачуйте: 

 за погодинною системою оплати праці — в подвійному розмірі годинної 

ставки; 
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 за відрядною системою оплати праці — із доплатою у розмірі 100% 

тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, якщо його працю 

оплачують за погодинною системою. 

Підстави — пункт 10 Методичних рекомендацій, стаття 106 КЗпП. 

Оплачують усі години надурочної роботи в кінці облікового періоду 

(абз. 2 п. 10 Методичних рекомендацій). 

 

Яку доплату  повинні нарахувати працівнику  за нічну зміну? 

Роботодавець доплатить не нижче 20% тарифної ставки / окладу за кожну 

годину роботи в нічний час. Розмір доплати буде більшим, якщо 

це передбачають генеральна, територіальна, галузева угоди або колдоговір. 

 

       Нічним вважають час з 22:00 до 06:00 (ч. 3 ст. 54 КЗпП). 

Роботу в нічний час оплачують у підвищеному розмірі, що встановлюють 

генеральною, галузевою / регіональною угодами та колдоговором, але 

не нижче 20% тарифної ставки / окладу за кожну годину роботи у нічний час 

(ст. 108 КЗпП). 

     Якщо організація перебуває у сфері дії  Галузевої угоди між 

Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і 

науки України на 2016-2020 роки  то за роботу в нічний час встановіть 

працівникам доплату у розмірі 40% годинної тарифної ставки / посадового 

окладу за кожну годину роботи в цей час. 

 

 

 

 

 

 

Підготувала завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників 

Подгорець В.В. 
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