
Шановні студенти!  Заняття буде проходити  на платформі Google meet  (посилання на 

конференцію буде  надіслано в ваші групи в Вайбері в режимі реального часу).      

Розділ 6. Набуття первинних професійних навичок з трудового права. 

Тема 6.3. Робочий час та час на відпочинок у трудовому законодавстві України 

Практичне заняття № 25-26 

Тема заняття: Види робочого часу та його нормування 

Самостійна робота – 2 год. 

Мета заняття:формування у студентів професійних навичок щодо поняття робочого 

часу як інституту трудового права, його правової характеристики, правового регулювання, 

нормування та обліку 

Студенти повинні: 
знати: види та норми робочого часу та їх тривалість, їх правову характеристику, правове 

регулювання; студенти повинні  поглибити і деталізувати теоретичні знання щодо норм 

робочого часу та видів робочого часу,  отримані  на лекціях та при опрацюванні самостійної 

роботи;  

вміти: вирішувати  ситуації  щодо  видів і норм робочого часу, їх застосування та 

встановлення 

Забезпечення заняття 

     Роздатковий матеріал: 

 Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. 

Наочність: Наочний посібник «Трудове право» для студентів кооперативних технікумів і  

коледжів.  

Технічні засоби навчання:персональний комп’ютер 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР 

України.-1996.-№30.-Ст. 141. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Які нормативи робочого часу застосовуються в трудовому законодавстві? 

     2.    Охарактеризуйте види робочого часу: 

 нормальний; 

 скорочений; 

  неповний. 

 

Методичні рекомендації 

Студентам варто нагадати, що нормальна тривалість робочого часу працівників не 

може  перевищувати 40 годин на тиждень. 
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу 

норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій   статті 50 КЗпП. 

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 1) 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. 

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від 

навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої 

в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку; 2) для працівників, зайнятих на роботах з 
шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень. Перелік виробництв, цехів, професій і 

посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, 

затверджується в порядку, встановленому законодавством. 
Крім того, слід акцентувати увагу, що законодавством встановлюється скорочена тривалість 

робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших). Скорочена тривалість 



робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях 
для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.  

Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При 

п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами 

внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або 
уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої 

тривалості робочого тижня. 
На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами 

роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний 

робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної 

роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 
годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години. П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень 

встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки 
трудового колективу і за погодженням з місцевою радою. 

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім 

працівників, зазначених у статті 51 цього КЗпП, 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 5 годин. 

При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. 

Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу. 
Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами 

виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному 

робочому тижні з одним вихідним днем. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години 
ранку. Забороняється залучення до роботи в нічний час:1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей 

віком до трьох років (стаття 176);2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192);3) інших 

категорій працівників, передбачених законодавством. Робота жінок в нічний час не допускається, за 
винятком випадків, передбачених статтею 175 цього Кодексу. Робота інвалідів у нічний час 

допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 

172). За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може 

встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний 
робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або 

дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим 

членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний 
встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих 

випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на 

умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав 

працівників.  
Можна згадати, що час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності з 

законодавством. При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, 
встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку . Перехід з однієї зміни в іншу, як 

правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності. 

Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в 
попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на роботу протягом 

двох змін підряд забороняється. На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і 

випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути поділений на частини з тією 

умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої тривалості робочого дня. 

Ситуація 1. 

Бухгалтер Херсонської райспожівспілки  Захарова О.О., яка має дитину віком 1 рік 5 

місяців, звернулась з вимогою встановити їй неповний робочий час та надати їй додаткову 

перерву для годування дитини. 

Проаналізуйте ситуацію і дайте обгрунтовану відповідь з посиланням на законодавчий 

акт: 

1.Охарактеризуйте порядок і умови встановлення неповного робочого часу. 

2. Визначте правомірність вимог Захарової О.О. з приводу надання їй додаткової 

перерви для годування дитини. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page3#n454
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran344#n344
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran970#n970
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran1050#n1050
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran965#n965
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran951#n951
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran951#n951


3.Оформіть наказ про встановлення неповного робочого часу та додаткової перерви.  

Ситуація 2. 

Сімнадцятирічний учень ПТУ Петренко протягом року у вільний від навчання час 

працював кур'єром у фірмі «Світанок». 

Вам необхідно підготувати відповіді на питання: 

1. Якої тривалості має бути його робочий час? 

2. Визначте порядок і умови встановлення скороченого робочого часу. 

3. Оформить наказ про встановлення скороченого робочого часу.  

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

Ситуація 3. 

Дорнін В.С. працював сторожем на Харківському промкомбінаті з помісячним обліком 

робочого часу, окрім того, він працював 1 та 7 січня. Два місяці йому не оплачували 

понадурочні роботи, хоча він працював цілодобово (тобто його робоча зміна складає 24 

години, в тому числі  в нічний час) з розрахунку: одна доба роботи – дві доби відпочинку. 

1. Вам необхідно проаналізувавши ситуацію та визначити правомірність дій власника. 

2. Як оплачується робота в святкові дні? 

3. Як оплачуються надурочні роботи? 

4. Як оплачуються роботи в нічний час? 

5. Що таке норматив робочого дня 

6. Який вид робочого часу застосовано у даному випадку? 

Ситуація  4. 

Технолог Бортніков звернувся із заявою до директора заводу з проханням встановити 

йому неповний робочий тиждень, оскільки вільний час потрібен йому для виконання іншої 

роботи за сумісництвом. З такою ж заявою звернулася Майчур, яка має двох дітей 5 та 6 

років, які часто хворіють і не можуть відвідувати дитячу установу. Директор заводу відмовив 

у проханні заявникам, посилаючись на те, що умови виробництва не дозволяють йому дати 

згоду на встановлення неповного робочого часу і запропонував звільнитися за власним 

бажанням. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію підготувати правовий аналіз правомірності 

вимог працівників та дій адміністрації, відповідь дайте  з посиланням на норми 

законодавства. 

Ситуація 5. 

Бухгалтеру фірми «Росинка» Задорожній встановлено посадовий оклад  2400 грн. 

Оскільки Задорожня має шестирічну дитину, яка часто хворіє, на її прохання встановлено 

неповний робочий час. Пропорційно відпрацьованому часу вона отримала зарплату за місяць 

в розмірі 1470 грн. Але з цим не погодилась, оскільки це менше встановленого законом 

мінімального розміру заробітної плати. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити правомірність вимог працівника та 

дій адміністрації, відповідь дайте  з посиланням на норми чинного законодавства. 

 

Заняття 26 

Ситуація 6. 

Викладач нашого коледжу Сидорова Л.П. вийшла у відпустку по догляду за дитиною. 

Вона звернулась до директора із заявою про встановлення їй неповного робочого тижня – з 

робочими днями у вівторок та п’ятницю. 

1. Визначте чи має вона право на неповний робочий час? 

2. Встановлення неповного робочого часу – це право чи обов’язок роботодавця у 

даному випадку? 

3. В який випадках роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час? 

4. Складіть наказ згідно умов ситуації. 

                                                 Ситуація 7. 

В технологічному коледжі на початку навчального року було встановлено 5-ти денний 

робочий тиждень. Однак зауч коледжу на зборах колективу вимагала встановлення 6-ти 

денного робочого тижня, мотивуючи це тим, що студенти мають велике навантаження і їм 



буде зручніше вчитись 6 днів на тиждень, щоб належно опрацьовувати весь матеріал. 

Працівники були проти, пояснюючи, що багато студентів немісцеві і їм недостатньо днів і 

часу відпочинку.  

1. Яка нормальна тривалість робочого часу? 

2. У яких випадках встановлюється 6-ти денний  робочий  тиждень? 

3. У якому локальному документі фіксується тривалість робочого тижня? Хто його 

затверджує? 

4. Яка тривалість щоденної роботи при 5-ти та 6-ти денному робочому тижні? 

5. Складіть наказ про встановлення 5-ти денного робочого тижня. 

Ситуація 8. 

У швачки Коломак чоловік інвалід І групи. Вона звернулась до директора з проханням 

встановити їй неповний робочий час (4 години), оскільки чоловік потребує постійного 

догляду. Директор відмовив у проханні, заявивши, що підприємство працює у дві зміни по 8 

годин і він не має змоги задовольнити її прохання. 

Чи зобов’язаний директор задовольнити прохання Коломак? 

 Ситуація 9. 

16-річному учню школи Прокопенку, який влаштувався помічником продавця в магазині 

з 20 січня поточного року, встановили 20-годинний робочий тиждень. Прокопенко 

засумнівався в правильності такого рішення власника й звернувся за консультацією до Вас. 

Чи відповідають дії власника магазину нормам трудового законодавства? 

Ситуація 10. 

Два учні школи, 16-річний Мотуз і 15-річний Чайка, під час канікул влаштувалися на 

роботу двірниками. Адміністрація ЖЕО встановила робочий день 6 годин щоденно (36 годин 

на тиждень), пояснивши, що оплачується їх робота пропорційно відпрацьованому часу. Та 

хлопці заявили, що вони працюватимуть по 8 годин, щоб заробити більше грошей. 

Які порушення трудового законодавства допущені в даному випадку? 

 

 

Самостійна робота 

1)  Визначити нормативно – правове регулювання діяльності профспілок в Україні. 

2) Ознайомитися з джерелами міжнародно – правового  регулювання праці. 

3) Визначити міжнародні стандарти прав людини в галузі праці, Конвенції та Рекомендації 

Міжнародної організації праці (МОП) 


