
Розділ 6. Набуття первинних професійних навичок з трудового права. 

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

Практичне заняття № 29 

 Тема заняття: Час відпочинку та його види 

 

Мета заняття: формування у студентів професійних навичок щодо визначення режиму 

робочого часу, ведення обліку робочого часу, видів робочого часу, випадків застосування 

надурочних робіт і чергування. 

Студенти повинні: 
знати: поняття робочого часу, режиму робочого часу та його види, студенти повинні 

поглибити знання отримані на лекціях та при опрацюванні самостійної роботи;  

вміти: вирішувати ситуації щодо визначення режиму робочого часу, ведення обліку робочого 

часу, видів робочого часу. 

 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: 

 Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. 

 Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. 

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

коледжів.  

Технічні засоби навчання: персональний комп’ютер 

Література: 
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Питання для актуалізації опорних знань 

1. Дайте визначення робочого часу 

2. Яка тривалість робочого часу встановлена за КЗпП ? 

3. Яким чином здійснюється облік робочого часу? 

4. Які роботи вважаються надурочними? 

5. Кого забороняється залучати до надурочних робіт? 

Методичні рекомендації  

Дані про тривалість робочого часу та відпусток характеризує рівень соціальних досягнень  

трудящих кожної держави. Тривалість робочого часу встановлюється як у централізованому порядку, 

так і на рівні місцевого регулювання.  

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 цієї статті. 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. 

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. 

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). 

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. 

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві 

години. Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні 

допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, 

що визначаються законодавством і в частині другій цієї статті. 

 

Ситуація 1. 

Під час обідньої перерви (тривалість 1 год.) завідувач складом плодоовочевої бази  Петров С.О. пішов із  

робочого місця у власних справах, але повернувся до закінчення обідньої перерви. За час його відсутності на склад 

приїхала автомашина з овочами, яка простояла до повернення Петрова С.О.Директор бази оголосив Петрову С.О. 

догану за те, що він за те, що він залишив робоче місце і не забезпечив вчасне розвантаження машин. 

Вам необхідно підготувати відповіді на питання: 

1. У якому порядку надаються обідні перерви на підприємстві? 

2. Яка максимальна і мінімальна тривалість обідньої перерви? 

3. Чи має право працівник піти з місця роботи під час обідньої перерви? 

4. Чи правомірні дії директора базі, який наклав стягнення на Петрова С.О.? 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

Ситуація 2. 

До директора ТзОВ “Шанс”  звернулися працівники з проханням надати їм вихідні у зв’язку з їх релігійним 

святом. Директор ТзОВ відмовив у наданні   вихідних днів, мотивуючи це тим, що припинення роботи неможливе 

через виробничо-технічні умови. 

Вам необхідно підготувати відповіді на питання: 

1. Чи правомірні дії директора ? 

2. В яких випадках  надаються дні для відпочинку на релігійні свята? 

2. Які взагалі  роботи допускаються у святкові і неробочі дні? 

3. Як оплачується робота у святкові і неробочі дні? 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 



Ситуація 3. 

Працівник-донор після дня здачі крові для переливання вимагав за місцем роботи надання 

йому, згідно з законодавством, дня відпочинку. Але в зв’язку з терміновим виконанням замовлення 

директором підприємства було відмовлено в наданні такого дня відпочинку з посиланням на те, що 

цей день буде приєднано до щорічної відпустки. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію підготувати правовий аналіз правомірності дій 

адміністрації, відповідь дайте  з посиланням на норми законодавства. 

Ситуація 4. 

Керівник авіамодельного гуртка будинку культури «Зоряний» Воскобойник до роботи 

приступив 1 серпня 2015 року. Думаючи, що право на відпустку наступає через 11 місяців, він 

вирішив з 1 липня 2016 року не виходити на роботу, використавши таким чином своє право на 

відпустку. Воскобойник виїхав за межі міста, не залишивши своїх координат. Повернувшись з 

відпустки, Воскобойник дізнався, що адміністрація вважає його відсутність на роботі прогулом, а не 

відпусткою і просить згоди профкому на звільнення його з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП України. 

Таку згоду профком дав, і Воскобойник був звільнений з роботи. 

Який порядок надання відпусток відповідно до законодавства? Чи порушено норми трудового 

права при звільненні Воскобойника? 

Вам необхідно, проаналізувавши ситуацію, визначити правомірність вимог працівника та дій 

адміністрації; відповідь дайте  з посиланням на норми чинного законодавства. 

Ситуація 5. 

Адміністрація механічного заводу уклала трудову угоду з художником Кошеним про художнє 

оформлення заводу до Дня незалежності України. Оскільки часу до свята залишилось обмаль, 

Кошений запевнив адміністрацію, що він буде працювати по 9–10 годин на день, щоб закінчити 

оформлення до свята. Голова профкому, вбачаючи в угоді адміністрації та Кошеного порушення 

трудового законодавства, яке полягало, на його думку, у тому, що збільшення тривалості робочого 

часу без дозволу профспілки фактично є надурочними роботами, звернувся до директора заводу з 

вимогою про обмеження робочого дня Кошеного 8 годинами. 

Чи правильні вимоги голови профкому? 

Ситуація 6. 

Шеремет працював помічником пекаря в приватному підприємстві «Лідія». Пропрацювавши 

рік, він почав вимагати надання відпустки. Однак роботодавець йому в цьому відмовив, пославшись 

на те, що в них приватне підприємство, а відпустка надається тільки на державних підприємствах. 

1. Які види відпусток передбачені трудовим законодавством? 

2. Чи правомірна відмова роботодавця?  

3. Коли в працівників виникає право на щорічну відпустку? 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити правомірність дій адміністрації, 

відповідь дайте  з посиланням на норми чинного законодавства. 

Домашнє завдання 
1. Закінчити роботу. 

2. Повторити матеріал. 
 


