
Правове регулювання часу відпочинку 

 

Методичні вказівки до лабораторних занять 

 

ЗАНЯТТЯ 1 

 

Теоретичні запитання 

1.Поняття та види часу відпочинку. 

2.Правове регулювання перерв, що надаються протягом робочого дня: 

2.1. Перерва для відпочинку і харчування: поняття та порядок її надання. 

2.2. Перерви цільового призначення: поняття та порядок її надання. 

3. Правове регулювання вихідних днів: 

3.1. Поняття вихідних днів, загальний порядок їх встановлення. 

3.2. Особливості встановлення вихідних днів на підприємствах, пов’язаних з 

обслуговуванням населення. 

3.3. Особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих 

підприємствах. 

3.4. Порядок залучення працівників до роботи у вихідні дні. 

4. Правове регулювання святкових і неробочих днів: поняття, види, порядок 

залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні. 

Запитання для самоконтролю 

1. Чи можна вважати безспірним вживання терміну «час відпочинку» до 

усього часового проміжку, що лежить поза робочим часом? 

2. Чи можуть перерви бути предметом колективно-договірного 

регулювання? 

3. Якою повинна бути мінімальна тривалість перерви для відпочинку та 

харчування? Відповідь обґрунтуйте. 

4. Чи можна у правилах внутрішнього трудового розпорядку передбачити 

перерви для відпочинку і харчування неоднакової тривалості для різних 

категорій працівників. 

5. Уважно проаналізуйте частину 2 статті 67 КЗпП України та назвіть 

усі можливі варіанти встановлення вихідних днів при п’ятиденному 

робочому тижні. 

6. Чи зобов’язаний працівник, який працює із підсумованим режимом 

робочого часу, дотримуватись встановленого на підприємстві правила 

про тривалість перерви для відпочинку і харчування. 

7. Якщо працівник працює на умовах неповного робочого тижня, з 

понеділка по середу, чи вважатимуться четвер та п’ятниця для нього 

вихідними днями. 

8. Зважаючи на статтю 69 КЗпП України, спробуйте назвати виробничо – 

технічні умови, які зумовлюють встановлення на підприємствах, в 

установах, організаціях вихідні дні у різні дні тижня.  

9. Які ж дні відповідно до ст. 73 КЗпП України вважаються неробочими? 

 

 

 

 



Задачі 

 

1. Державний інспектор праці, провівши перевірку дотримання 

трудового законодавства на підприємстві «Гряда», зобов’язав керівника цього 

підприємства надати працівниці Якименко, матері річної дитини, перерву для 

годування дитини, а працівнику Калинюку перерву для обігріву, оскільки той 

працює в неопалювальному приміщенні. Крім того, своїм приписом державний 

інспектор заборонив залучати жінок, які мають дітей віком до 14 років, до 

роботи у вихідні дні. 

Керівник не погодився з приписом, оскільки вважав, що Якименко і 

Калинюк не просили надати їм такі перерви. Жінки ж, які мали дітей, самі 

наполягали на залученні їх до роботи у вихідні дні, про що свідчать подані 

ними письмові заяви. За роз’ясненням керівник звернувся до юрисконсульта 

підприємства. 

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації. 

 

2. Через постійні перебої у постачанні електроенергії директор взуттєвої 

фабрики видав наказ про перенесення одного вихідного дня з суботи на середу. 

Працівниця Шеремет не погодилася з рішенням керівника, оскільки вважала, 

що це порушує її трудові права. Влаштовуючись на роботу, вона погоджувалася 

працювати з двома вихідними днями (субота і неділя). З перенесенням 

вихідного дня на інший день вона не згодна. Крім того, Шеремет вважала, що 

так зменшується фактична тривалість її часу відпочинку. Працівниця 

звернулася за правовою допомогою до юридичної консультації. 

Дайте працівниці обґрунтовану правову консультацію. Чи є за умовами 

задачі порушення законодавства? 

 

3. Інженер Кожух звернувся до керівника підприємства із заявою про 

переведення його на підсумований облік робочого часу. Своє прохання він 

мотивував навчанням і здобуттям другої вищої освіти, а відтак необхідністю 

відвідування лекцій та практичних занять. Тому він не може щодня перебувати 

на підприємстві та працювати повноцінні 8 годин. Разом з тим, він 

погоджується працювати більше тривалості робочого дня підприємства у вільні 

від навчання дні. 

Керівник підприємства погодився і запропонував скласти графік роботи 

Кожуха на наступний місяць. При цьому Кожуху доведеться працювати у 

вихідні та святкові дні з тим щоб його робочий час відповідав тримісячному 

облікованому періоду.  

Чи правомірною є пропозиція керівника підприємства. Відповідь 

обґрунтуйте. 

 

4. Робітник АТ «Електрон» Пилипів згідно з наказом керівника 

підприємства залучався до роботи у вихідні дні. Керівник запропонував йому 

взяти відгули у будь-які робочі дні. Пилипів від відгулів відмовився і зажадав за 

роботу у вихідні дні подвійної оплати. Замість цього, керівник видав наказ, за 

яким надав робітнику додаткові вихідні дні 16, 19 та 20 липня. Останній 



звернувся до комісії по трудових спорах із заявою про виплату йому подвійної 

оплати праці за роботу у вихідні дні. 

Яке рішення має ухвалити комісія по трудових спорах? 

 

5. При звільненні з роботи, Петренко звернувся до директора 

Комунального підприємства «Сяйво» із заявою про виплату йому заробітної 

плати за залучення до роботи у вихідні та святкові дні, що мали місце в період з 

02.05.2019р. по 09.01.2020р., всього за 23 дні роботи. Проте керівництво йому 

відмовило, мотивуючи тим, що він не залучався до роботи у такі дні. Хоча, і не 

заперечувало, що мали місце залучення до роботи за його ж згодою та 

погодженням профспілкової організації, до чергування на житлово-

експлуатаційній дільниці №6, для забезпечення оперативного вирішення 

питань, пов'язаних з безперебійною роботою житлово-комунального 

підприємства, належного утримання прибудинкових територій та своєчасної 

ліквідації аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні. Також керівництво 

підтвердило (працівник також не заперечував), що своїм правом на отримання 

відгулів за чергування Петренко не скористався. 

Проаналізуйте ситуацію. Спробуйте виступити і на стороні працівника, і 

на стороні керівництва Комунального підприємства «Сяйво». Обґрунтуйте 

наведені доводи обох сторін. 

 

6. За результатами перевірки діяльності театру винесено припис про 

порушення трудового законодавства. Одним із виявлених порушень було 

одноосібне встановлення дирекцією театру вихідного дня для усіх працівників 

у четвер. 

Який порядок встановлення вихідних днів на підприємствах, що 

обслуговують населення? Чи є за умовами задачі порушення закону? 

 

 

Заняття 2  

 

1. Поняття та гарантії права працівників на відпустку. 

2. Щорічна основна відпустка: поняття, види та тривалість. 

3. Поняття та види щорічної додаткової відпустки: 

4. Додаткова відпустка за роботу у шкідливих і важких умовах праці. 

5. Додаткова відпустка за особливий характер праці. 

6. Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством України. 

7. Порядок надання щорічних відпусток: 

8. Стаж роботи, що дає право на одержання щорічної відпустки. 

8.2. Порядок надання щорічних відпусток за перший рік роботи. 

8.3. Порядок надання щорічних відпусток за наступні роки роботи. 

9. Перенесення щорічної відпустки за ініціативою працівника, роботодавця 

та в інших випадках, передбачених Законом України «Про відпустки».  

10. Поділ щорічної відпустки на частини. 

11. Відкликання працівника з щорічної відпустки. 

 



 

Запитання для самоконтролю 

1. Якщо працівник пропрацював менше 6 місяців, чи матиме він право 

на щорічну основну та додаткову відпустки?  

2. Як робота на умовах неповного робочого часу впливає на 

тривалість щорічних відпустки?  

3. Чи оплачуватиметься працівникові відпустка, якщо вона 

передбачена колективним договором, а не законодавством? Відповідь 

обґрунтуйте. 

4. Якщо робочий рік працівника розпочався 15 жовтня, то коли у 

нього виникне право на першу щорічну основну відпустку повної тривалості? 

Складіть проект наказу на відпустку. 

5. Чи може працівник відмовитись від відпустки та просити взамін 

неї компенсацію? 

6. Уважно проаналізуйте статтю 7 Закону України «Про відпустки» 

та назвіть юридичні підстави виникнення права на щорічну додаткову 

відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами праці? 

7. Якщо на підприємстві не затверджено графік відпусток, чи 

надаватимуться вони працівникам? 

8. Якщо тривалість щорічної відпустки працівника, її початок та 

завершення визначенні графіком відпусток, чи може працівник після його 

затвердження  звернутись до керівника з проханням про її поділ. 

9.  Чи можна у колективному договорі передбачити додаткові 

підстави відкликання працівника з відпустки. 

10.  Працівнику П. з ____ (самостійно впишіть будь-яку дату) було 

надано наступні відпустки: щорічна основна відпустка мінімальної тривалості, 

щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах праці максимальної 

тривалості. Визначте, коли працівник має приступити до роботи, після виходу з 

відпустки. (* *).  

11. За наказом керівника підприємства працівника В з ___ (самостійно 

впишіть будь-яку дату) має бути звільнено за п. 3 ст.40 КЗпП України. 

Посилаючись на норми трудового законодавства В звернувся до керівника із 

проханням надати йому до звільнення з роботи невикористану щорічну основну 

відпустку тривалістю 28 к.д. Визначте дату звільнення працівника з роботи. (* 

*) 

 

Розв’язати задачі 

 

1. Юрій Богун після звільнення з ТОВ «Весна» звернувся з проханням до 

керівництва Львівського національного університету ім. І. Франка про 

переведення його із сумісництва на постійне місце праці за тією ж самою 

посадою. У відділі кадрів йому повідомили, що для цього необхідно написати 

дві заяви: про звільнення та про прийняття на роботу, що він і зробив. 10 

березня його звільнили, а вже 11 березня з ним укладено трудовий договір про 

роботу на посаді доцента строком на 5 років. 

У червні цього ж року Юрій Богун написав заяву на відпустку 

тривалістю 56 календарних днів, однак йому відмовили з мотивів, що не сплили 



ще 6 місяців від часу укладення строкового трудового договору. Тому у нього не 

має права на відпустку повної тривалості. 

Юрій Богун звернувся за роз’ясненням до юрвідділу університету. 

Проаналізуйте ситуацію та виступіть у ролі юрисконсульта юрвідділу?  

 

2. 10 січня 2015 р. Глушко влаштувався на роботу електриком. 30 січня 

він був звільнений як такий, що не витримав випробування, але через три місяці 

рішенням суду поновлений на роботі з оплатою за вимушений прогул. З 1 по 15 

квітня через травму, яку він отримав, перебуваючи у нетверезому стані, Глушко 

не працював. Допомога у зв’язку із загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням йому не виплачувалася. 20 травня цього самого року 

за вчинення злочину Глушко був засуджений судом до одного року виправних 

робіт за місцем праці. 

Коли у Глушко виникає право на щорічну основну відпустку? 

Обґрунтуйте відповідь з посиланням на законодавство. 

 

3. Вчителька ліцею Петрів у 2016 році набула право на щорічну основну 

відпустку тривалістю 56 календарних днів. У цьому ж 2016 році їй надано 

соціальну відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, перед 

якою вона не скористалася жодним днем належної їй щорічної основної 

відпустки. Петрів повернулася до роботи після соціальної відпустки по догляду 

за дитиною 28.08.2019 р. Через деякий час вона написала заяву про надання їй 

щорічної основної відпустки тривалістю 5 календарних днів у осінній 

канікулярний період — з 23.10.2019 по 27.10.2019 року  

Чи можна задовольнити прохання такого педпрацівника або ж 

роботодавець має право відмовити Петрів? 

Чи вправі роботодавець відмовити у наданні щорічної основної 

відпустки в осінній канікулярний період? Обґрунтуйте відповідь. 

 

4. Бухгалтер Іваненко уклала у березні 2019 року трудовий договір на 

умовах сумісництва із ТОВ «Беркут». У травні цього ж року вона написала 

заяву з проханням надати їй щорічну основну відпустку повної тривалості. 

Однак їй відмовили та пояснили, що вона зобов’язана відпрацювати повні 6 

місяців, окрім цього вона не належить до категорії осіб, яким щорічна основна 

відпустка повної тривалості надається до закінчення цього терміну. 

Іваненко звернулась за роз’ясненням до адвоката. Виступіть у ролі 

адвоката. Чи виникає у Іваненко право на щорічну основну відпустку повної 

тривалості до закінчення 6 місячного строку. 

 

5. Наказом керівника підприємства Василенко, яка на посаді бухгалтера 

відпрацювала два роки, переведена на посаду заступника головного бухгалтера 

із ненормованим робочим днем. Через два місяці після такого переведення, вона 

звернулась до керівника із заявою про надання їй щорічних відпусток. Керівник 

не заперечував щодо щорічної основної відпустки, однак відмовив у наданні 

щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Своє рішення він 

мотивував малою тривалістю праці Василенко на умовах ненормованого 

робочого часу. 



Чи правомірне рішення ухвалено керівником. Надайте правову 

консультацію Власенко. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 3 

 

Теоретичні запитання 

1. Поняття, види та особливості додаткових відпусток у зв’язку з 

навчанням. 

2. Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням.  

3. Творча відпустка: поняття, особливості та порядок надання. 

4. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях. 

5. Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим 

учасникам Революції Гідності. 

6. Соціальні відпустки: поняття, види та особливості надання.  

7. Правове регулювання відпусток без збереження заробітної плати: 

8. Оплата відпусток. Грошова компенсація за невикористані щорічні 

відпустки. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть спільні та відмінні ознаки щорічних та додаткових 

відпусток у зв’язку із навчанням? 

2. Уважно прочитайте статтю 15
1
 Закону України «Про відпустки» 

та назвіть критерії визначення тривалості відпустки у зв’язку із 

профспілковим навчанням. 

3. Чи може працівник вимагати від роботодавця із яким укладено 

трудовий договір про сумісництво надання щорічної відпустки такої ж 

тривалості що і за основним місцем праці, за умови що за сумісництвом 

тривалість такої відпустки є меншою. 

4. Чи має одинока мати, яка сама виховує сімнадцятирічну дитину, 

право на одержання соціальної відпустки, що встановлюється для батьків, які 

мають дітей? 

5. Чи компенсується (якщо так, то у якій формі) ненадання 

додаткової відпустки у зв’язку з навчанням? 

6. Визначте кількість днів відпустки і складіть наказ на відпустку 

інженеру Карапіш, який працює на умовах ненормованого робочого дня, має 

двох дітей (чотирьох і семи років) і при цьому за угодою сторін виходить на 

роботу лише два дні на тиждень. 

7. Чи може особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку достроково вийти з неї? Відповідь 

обгрунтуйте. 

8. Зважаючи на статтю 26 Закону України «Про відпустки», 

відпустка без збереження заробітної плати може надаватись за угодою 

сторін трудового договору. Чи може роботодавець, як умову надання такої 

відпустки, вимагати від працівника її відпрацювання? 

9. Вирахуйте різницю А–Б = (* *), де: А – тривалість додаткової 

соціальної відпустки, що надається жінці, яка працює і має двох або більше 



дітей віком до  5 років, Б – тривалість додатково оплачуваної відпустки у 

зв’язку з профспілковим навчанням, що надається працівникам, обраним до 

складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації. 

 

Розв’язати задачі 

1. Працівнику Бекетову належить щорічна основна відпустка тривалістю 28 

календарних днів. Він звернувся до директора підприємства з заявою про 

збільшення йому тривалості відпустки, оскільки вважав, що має крім того право 

на додаткові відпустки — 32 календарні дні за шкідливі умови праці, 6 

календарних днів за ненормований робочий час, 10 календарних днів соціальної 

відпустки, як батько двох дітей віком 7 і 14 років. Крім того, йому відмовили у 

наданні у цьому році 20-денної відпустки для складання іспитів в університеті і 

він був вимушений використовувати для цього свої вихідні дні.  

Чи законні вимоги Бекетова? 

 

2. З 18 березня 2014 року Говда працював на посаді заступника голови 

правління ПАТ «Укргазвидобування». 18 серпня 2018 року він звернувся із 

заявою до керівника ПАТ «Укргазвидобування» про надання йому з 19 серпня 

2017 року по 15 квітня 2019 року відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку, додавши до неї копію свідоцтва про 

народження сина та довідку від 17 серпня 2015 року про те, що мати дитини 

працює з 2 квітня 2011 року в ТОВ «Сан Габріель» на посаді директора на 

умовах повного робочого дня. 

Після направлення заяви з 19 серпня 2017 року Говда здійснював догляд 

за дитиною, однак 10 жовтня 2017 року отримав лист ПАТ 

«Укргазвидобування» (датований 1 жовтня) про відмову у наданні йому 

вказаної відпустки із вказівкою повернутись до роботи, інакше його звільнять за 

прогул.  

Чи правомірні дії керівника ПАТ «Укргазвидобування». Як вирішити цей 

спір?  

 

3. Мати двох дітей, одна з яких є інвалідом з дитинства, звернулася до 

керівника фабрики про надання їй соціальної додаткової відпустки, що 

встановлена для працівників, які мають дітей. Свої вимоги вона обґрунтовувала 

тим, що, працює на фабриці з 2010 року, однак не знала про право на таку 

відпустку і вперше скористалася нею лише у 2016 році. У заяві працівниця 

просила надати їй невикористані дні соціальної додаткової відпустки, що 

встановлена для працівників, які мають дітей з 2010 до 2015 рік та оплатити їх. 

Керівник відмовився задовольнити вимоги працівниці, оскільки на момент її 

звернення одній дитині виповнилося 17 років. Не погодившись із такою 

відповіддю, вона подала позов до суду. 

Чи законні вимоги працівниці? Яке рішення повинен ухвалити суд? 

 

4. Після народження онука, Катерина Іванівна звернулась до адміністрації 

ТзОВ "ЛІТЕРА" із заявою про надання їй відпустки до догляду за дитиною. У 

відділі кадрів їй роз’яснили, що копії свідоцтва про народження дитини не 



достатньо для надання їй такої відпустки. Більше того, документ, який вона 

представила написаний іспанською мовою, а жодного перекладу вона не надала. 

Тому вони взагалі сумніваються чи це копія свідоцтва про народження, бо 

іспанською мовою не володіють, а фото новонародженої дитини, яку тримає на 

руках її донька, аж ніяк не засвідчують той радісний факт, що вона стала 

бабусею. Тому її попросили представити належним чином завірену копію 

свідоцтва про народження дитини; документи, котрі підтверджують їхній 

ступінь спорідненості; довідку про те, що матір дитини вийшла на роботу і 

виплату допомоги на дитину їй припинено. Отримавши відповідні роз’яснення, 

Катерина Іванівна звернулась за допомогою до адвоката, котрому і доручила 

залагодити юридичні аспекти цієї справи. Додатково вона адвокату повідомила 

таке:  

- її донька уже десять років живе і працює в Іспанії, де і народила дитину 

місяць тому; 

- Катерина Іванівна має намір допомогти доньці доглядати онука, тому і 

хоче отримати відповідну відпустку та поїхати до Іспанії;  

- у Іспанії її донька на роботу уже вийшла,  що може засвідчити 

письмовий документ її роботодавця. Однак підтвердити, що виплату допомоги 

по догляду за дитиною для її доньки припинено, є утрудненим, адже в Іспанії не 

розуміють яким чином сформулювати таку довідку. Виявилась, що припинити 

виплату допомоги від держави на дитину не можливо, бо ці гроші автоматично 

виплачуються матері в силу факту народження дитини. Відмовитись 

отримувати ці гроші матір не може, бо відповідні виплати фактично 

адресуються не їй, а дитині. 

Проаналізуйте ситуацію. Виступіть у ролі адвоката та підготуйте 

консультацію для Катерини Іванівни щодо її права отримати відпустку по 

догляду за онуком. 

 

5. У березні 2019 року у зв’язку із непостачанням комплектуючих 

підприємство «Система» зупинилось і не працювало 10 днів. Директор 

звернувся до працівників із проханням написати заяви про надання їм відпустки 

без збереження заробітної плати за сімейними обставинами, що і було ними 

зроблено. Після відновлення постачання комплектуючих, працівники вийшли на 

роботу та працювали на умовах повного робочого дня до липня 2019 року. З 1 

серпня цього ж року директор, за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації, підписав наказ про надання усім працівникам 

відпустки без збереження заробітної плати на час ремонту підприємства. 

Чи правомірними є дії керівника підприємства. 

 

6. 10 жовтня 2019 року працівник одного із львівських банків звернувся 

до директора із заявою про звільнення, у якій просив компенсувати йому 

невикористану відпустку за попередні три робочі роки. Директор із цим не 

погодився та вказав, що працівник із власної ініціативи не використав належні 

йому щорічні основні відпустки, тому й компенсувати він їх не буде.  

Чи правомірною є відмова керівника банку. Як вирішити цей спір. 
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