
 

З методичним матеріалом можна 

ознайомитися на сайті Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/ 

             

 

Підготовлено відділом систематизації 

законодавства, правової роботи та 

правової освіти Управління державної 

реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області  

у відповідності з чинним законодавством  

станом на 19.06.2019 року 

та переглянуто станом на 01.07.2019) 
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Відповідно до частини  1 статті 

17 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» (із змінами) ( 

далі – Закон) з метою реалізації 

творчих і виробничих здібностей 

осіб з інвалідністю та з урахуванням 

індивідуальних програм реабілітації 

їм забезпечується право працювати 

на підприємствах, в установах, 

організаціях, а також займатися 

підприємницькою та іншою 

трудовою діяльністю, яка не 

заборонена законом. Таким чином, 

особи з інвалідністю реалізують 

право працювати з урахуванням 

індивідуальної програми реабілітації 

(далі – Індивідуальна програма). 

Індивідуальна програма є 

обов’язковою для виконання 

державними органами, 

підприємствами, об’єднаннями, 

установами і організаціями, як то 

викладено у частині 2 статті 5 

Закону.    

Часто медичні експертні 

комісії вказують в Індивідуальній 

програмі, що працівник може 

працювати за скороченим робочим 

часом. У зв’язку із зазначеним 

звернемо увагу на наступне.  

Слід відрізняти скорочений 

робочий час  від неповного. 

Застосування скороченої 

тривалості робочого часу регулює 

стаття 51 Кодексу законів про працю 

України (далі – КЗпП) – час, протягом 

якого працівник має виконувати 

трудові обв’язки скорочується, але 

працівник має право на оплату праці у 

розмірі повної тарифної сітки ставки, 

повного окладу. Скорочену тривалість 

робочого часу встановлюють: 

- для працівників віком від 16 

до 18 років – 36 годин на 

тиждень; 

- для осіб віком від 15 до 16 

років (учнів віком від 14 до 15 

років, які працюють в період 

канікул) – 24 години на 

тиждень; 

- для працівників, зайнятих на 

роботах з шкідливими 

умовами праці, – не більше 36 

годин на тиждень. Перелік 

виробництв, цехів, професій і 

посад зі шкідливими умовами 

праці, робота в яких дає право 

на скорочену тривалість 

робочого тижня, затверджено 

постановою Кабінету 

Міністрів України  від 

21.02.2001 № 163 (із змінами). 

Також законодавством передбачено:  

- скорочену тривалість 

робочого часу для окремих 

категорій працівників            

( учителів, лікарів тощо); 

- надання права 

підприємствам і 

організаціям 

запроваджувати скорочену 

тривалість за власний кошт 

для жінок, які мають дітей 

віком до чотирнадцяти 

років або дитину з 

інвалідністю. 
 

Скорочену тривалість робочого 

часу для працівників з інвалідністю 

передбачає постанова Ради Міністрів 

СРСР «Про заходи з подальшого 

використання праці пенсіонерів по 

старості та інвалідів у народному 

господарстві  та пов’язані з цим 

додаткові пільги» від 14.09.1973 № 

674 (із змінами) (далі – Постанова). 

Пільги, передбачені 

Постановою, стосуються лише тих, 

хто працює на підприємствах, цехах, 

дільницях, призначених для 

використання праці осіб з 

інвалідністю. Так, для осіб з 

інвалідністю І-ІІ груп встановлюють 

скорочену тривалість робочого часу 

одночасно за двох умов: 



- підприємство призначено 

для використання праці осіб 

з інвалідністю; 

- працівники працюють за 

шестиденним робочим 

тижнем: 6-годинний 

робочий день – 36 годин на 

тиждень (п. 6 Постанови). 

В інших випадках 

встановлюється режим неповного 

робочого часу за домовленістю з 

працівником та відповідно до 

рекомендацій медико-соціальної 

експертизи. 

Роботу з неповним робочим 

часом регламентує стаття  56 КЗпП. 

Вона передбачає, що за угодою між 

працівником і роботодавцем можна  

встановити як при прийнятті на 

роботу, так і згодом неповний 

робочий день або неповний робочий 

тиждень. Запровадження неповного 

робочого часу (неповний робочий 

день або неповний робочий тиждень 

та створення пільгові умови праці) 

на прохання особи з інвалідністю 

регулює частиною 1 статті 172 

КЗпП. 

Неповний робочий час менший 

за встановлену законодавством 

нормальну тривалість робочого часу. 

За неповного робочого часу  роботу 

оплачують пропорційно 

відпрацьованому часу або залежно від 

виробітку. Робота на умовах неповного 

робочого часу не тягне за собою будь-

яких обмежень обсягу трудових прав 

працівників. 

Згідно статті 170 КЗпП 

працівників, які потребують за станом 

здоров'я надання легшої роботи, 

власник або уповноважений ним орган 

повинен перевести, за їх згодою, на 

таку роботу у відповідності з 

медичним висновком тимчасово або 

без обмеження строку.  

Роботодавець на прохання 

працівника зобов’язаний установити 

неповний робочий час. Для цього 

працівник подає заяву про 

встановлення неповного робочого 

часу, а роботодавець видає наказ.  

Якщо в Індивідуальній програмі 

вказано, що працівник з інвалідністю 

може працювати лише з неповним 

робочим часом, а він сам мовчить, то 

роботодавець повинен запропонувати 

працівникові роботу в режимі 

неповного робочого часу. В разі 

відмови роботодавець має право 

звільнити працівника на підставі 

пункту 2 статті 40 КЗпП у зв’язку з 

виявленою невідповідністю займаній 

посаді або виконуваній роботі 

внаслідок стану здоров’я, які 

перешкоджають продовженню 

роботи. 

 Коли нема Індивідуальної 

програми, роботодавець має право 

звернутися до медико-соціальної 

експертної комісії, рішенням якої 

працівникові встановлено групу 

інвалідності, з проханням надати 

висновок щодо відповідності чи 

невідповідності фактичних умов 

праці цього працівника його стану 

здоров’я. 

Робота осіб з інвалідністю у 

нічний час та залучення осіб з 

інвалідністю до надурочних робіт 

допускається лише за їх згодою і за 

умови, що це не суперечить 

медичним рекомендаціям. 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12?find=1&text=%EC%E5%E4%E8#w14

