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Про надання роз’яснення 

 

Шановна пані Юліє! 

 

Міністерство економіки України розглянуло Ваш інформаційний запит 
від 03.08.2021, надісланий Міністерством соціальної політики України листом 
від 04.08.2021 № 326/0/98-21/311, і в межах компетенції повідомляє. 

Пунктом 2 частини першої статті 8 Закону України „Про відпустки” 
передбачено, що працівникам з ненормованим робочим днем надається 
щорічна додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів згідно  
із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, 
угодою. 

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований 
робочий день встановлюється колективним договором по кожному виду робіт, 
професій та посад чи трудовим договором залежно від часу зайнятості 
працівника в цих умовах. 

Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований 
робочий день, визначається колективним договором.  

Визначення терміну „ненормований робочий день” міститься  
у Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим 
днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених 
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997 № 7 
(зі змінами) (далі – Рекомендації). 

Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який 
встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості 
нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників 
виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота  
не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається  

Юлія 

 

foi+request-90479-

16b0e55a@dostup.pravda.com.ua 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000044483200F0C29500  

Підписувач Глущенко Світлана Володимирівна 

Дійсний з 15.06.2021 0:00 по 14.06.2023 23:59 

Мінекономіки 

Н4В"HВВ&2}yRlО  
 

4712-06/40372-09 від 06.08.2021 
18:19:33 

 

mailto:xxxxxxxx@xx.xxx.xx


2 

 

не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов’язків і обсягом 
виконаних робіт (навантаженням).  

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, 
складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання 
службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу надається 
додаткова відпустка до 7 календарних днів. 

Відповідно до пункту 6 Рекомендацій міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади за погодженням з відповідними галузевими 
профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій  
і посад працівників з ненормованим робочим днем. 

Отже, підприємство, установа, організація самостійно в колективному 
договорі визначає перелік професій і посад, до яких може застосовуватися 
ненормований робочий день (з урахуванням орієнтовного переліку, якщо  
такий є) та відповідно встановлює тривалість щорічної додаткової відпустки  
за ненормований робочий день по кожному виду робіт, професій, посад, 
враховуючи періодичність виконання робіт понад встановлену тривалість 
робочого часу, коло обов’язків і обсяг виконаних робіт. 

Водночас пунктом 2 Рекомендацій не рекомендується застосовувати 
ненормований робочий день для працівників, зайнятих на роботі з неповним 
робочим днем.  

Слід зауважити, що Рекомендації не реєструються в Міністерстві юстиції 
України в установленому порядку, а тому не є нормативно-правовими актами. 
Чинне законодавство на сьогодні не містить заборони застосування 

ненормованого робочого дня для працівників, зайнятих на роботі з неповним 
робочим днем. 

Принагідно інформуємо, що виходячи зі змісту Закону України „Про 
доступ до публічної інформації” зазначений запит не належить до запиту  
на отримання публічної інформації. 

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-

правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють 
правових норм.  

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Мінекономіки мінімізує 
використання паперового документообігу, у зв’язку з чим відповідь Вам 
надається електронною поштою. 

 

З повагою 
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