
111

Юридичний науковий електронний журнал
♦

у  сучасних  умовах  реформування  соцiально-трудо- 
вих  вiдносин  великого  значення  набуває  питання  часу 
вiдпочинку  працiвникiв. Це  пояснюється  тим, що  регла- 
ментацiя робочого часу в чинному законодавствi є однiєю 
з  гарантiй  забезпечення  права  на  вiдпочинок.  Великого 
значення в цьому аспектi набуває питання вдосконалення 
правових норм нацiонального законодавства, якi забезпе-
чують  реалiзацiю  громадянами  свого  трудового  права,  а 
саме права на вiдпочинок.

Будь-яка продуктивна праця неможлива без вiдпочинку. 
у  зв’язку  iз  цим  надзвичайно  актуальним  є  питання 
якiсного регулювання режиму працi та вiдпочинку, вста-
новлення  збалансованого  поєднання  трудової  дiяльностi 
та вiдновлення працездатностi.

Проблемою  правотворчостi  цікавилися  такi  нау- 
ковцi,  як:  Н.В.  Александрова,  В.к.  Бабаєв,  В.д.  Баку-
менко,  Є.А.  Гетьман,  Л.М.  Горбунова,  О.Л.  дзюбенко, 
Н.Г.  Плахотнюк,  П.М.  Рабiнович.  Серед  вiтчизняних 
науковцiв  та  практикiв  принципи  права,  правотворчостi 
та  законотворчостi  дослiджували:  В.Б.  Авер’янов, 
С.С. Алексєєв, С.А. комаров, А.Ю. Олiйник, А.М. Рише-
люк, I.С. Терлецька, Р.Ю. Ященко. 

Метою статтi є обґрунтування основних аспектiв права 
працiвникiв на вiдпочинок згiдно із чинним законодавством.

Об’єктом дослідження  є  право працівників  на  відпо-
чинок.

Предметом дослідження – проблеми нормативно-пра-
вового регулювання права працівників на відпочинок.

Ст.  45  конституцiї  україни  гарантує  кожному 
працiвнику право на вiдпочинок. Це право забезпечується 
наданням  днiв  щотижневого  вiдпочинку,  а  також  опла-
чуваної щорiчної  вiдпустки,  встановленням  скороченого 
робочого дня щодо окремих професiйi виробництв, скоро-
ченої тривалостi роботи в нiчний час [1].

Час вiдпочинку – це встановлений законодавством час, 
протягом якого працiвники вiльнi вiд виконання трудових 
обов’язкiв  i  який вони можуть використовувати на влас-
ний розсуд.

Проте  щодо  тлумачення  часу  вiдпочинку  в  доктринi 
права  iснують  рiзнi  позицiї.  Пiд  часом  вiдпочинку,  на 
думку М.I. Гордiєнко, варто розумiти встановлений зако-
ном,  колективним  i  трудовим  договором  промiжок  часу, 
протягом  якого  працiвник  звiльняється  вiд  виконання 
своєї трудової функцiї та який вiн може використовувати 
на власний розсуд  iз метою вiдновлення працездатностi, 
змiцнення здоров’я, народження й виховання дiтей, задо-
волення  власних  життєвих  потреб  та  iнтересiв,  а  також 
усебiчного розвитку особистостi [2, с. 71]. В.В. Жернаков 
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розумiє  неробочий  час  як  вiльний  вiд  роботи  час,  який 
працiвники мають право використовувати на свiй розсуд 
[3, с. 178]. Л.П. Грузiнова визначає це поняття як час, про-
тягом якого працiвник, вiдповiдно до законодавства і пра-
вил внутрiшнього трудового розпорядку, звiльняється вiд 
виконання своїх трудових обов’язкiв [4, с. 30]. П.д. Пили-
пенко зауважує, що оскiльки законодавство протиставляє 
час  вiдпочинку робочому часу,  то  весь  час поза межами 
робочого  часу  вважається  часом  вiдпочинку  працiвника, 
що перебуває в трудових вiдносинах [5, с. 285].

Також iснує позицiя, що час вiдпочинку – промiжок часу, 
протягом якого працiвник не виконує свої трудовi функцiї та 
має право використовувати його на власний розсуд, зокрема 
для  вiдновлення  свого  фiзичного  й  трудового  потенцiалу 
[6,  с.  125]. В.I. Прокопенко пiд часом вiдпочинку розумiє 
час, протягом якого робiтники та службовцi  звiльняються 
вiд  трудових  обов’язкiв  та  можуть  використовувати  його 
на  свiй  розсуд  [7,  с.  305].  О.д.  карпенко  визначає  час 
вiдпочинку як частину календарного часу, коли працiвник 
є  вiльним  вiд  виконання  трудової  функцiї  та  має  право 
використовувати  його  на  власний  розсуд  [8,  с.  127].  Час 
вiдпочинку  вiдрiзняється  вiд  неробочого  часу.  увесь  час 
поза межами робочого є неробочим, його можна протистав-
ляти робочому часу, оскiльки вiн є протилежним поняттям 
за своєю природою. Однак не весь неробочий час є часом 
вiдпочинку, а лише той активний промiжок часу, упродовж 
якого працiвник придiляє увагу безпосередньо активному 
процесу вiдновлення трудових сил.

Вiдповiдно  до  законодавства  (ст.  66  кодексу  законiв 
про працю (далі – кЗпП) україни), працiвниковi протягом 
робочого дня може надаватися перерва для вiдпочинку й 
харчування тривалiстю не бiльше 2 годин, яка не включа-
ється в робочий час.

Вона має надаватися, як правило, через 4 години пiсля 
початку робiт. Час початку й закiнчення перерви встанов-
люється  правилами  внутрiшнього  трудового  розпорядку. 
Працiвники можуть використовувати час перерви на свiй 
розсуд. На цей час вони можуть також вiдлучатися з мiсця 
роботи.

На  тих  роботах,  де  за  умовами  виробництва  пере-
рву встановити не можна, працiвниковi має бути надано 
можливiсть  приймання  їжi  протягом  робочого  часу. 
Перелiк таких робiт, порядок i мiсце приймання їжi вста-
новлюються власником або уповноваженим ним органом 
за погодженням iз профспiлковим органом пiдприємства, 
установи, органiзацiї.

Зазвичай  перерва  для  вiдпочинку  i  харчування  вста-
новлюється тривалiстю вiд 30 хвилин до 1 години залежно 
вiд конкретних умов.

для  деяких  категорiй  працiвникiв,  крiм  цього,  вста-
новлюються перерви, що мають спецiальне призначення 
i включаються в робочий час iз вiдповiдною оплатою їх.

до  них  належать  перерви  для:  годування  дитини 
(ст. 183 кЗпП україни); обiгрiву i вiдпочинку (ст. 168 кЗпП 
україни); працiвникiв зi шкiдливими умовами працi тощо [9].

Перерви в роботi для обiгрiву i вiдпочинку надаються 
зазвичай  працiвникам,  якi  працюють  просто  неба  або  в 
закритих  неопалюваних  примiщеннях,  вантажникам  i 
деяким  iншим категорiям працiвникiв. Власник або упо-
вноважений  ним  орган  зобов’язаний  обладнати  помеш-
кання для обiгрiву й вiдпочинку працiвникiв. Перерви для 
обiгрiву застосовуються залежно вiд температури повiтря 
й сили вiтру на мiсцi роботи. Порядок надання перерв для 
обiгрiву i вiдпочинку регламентується колективним дого-
вором або правилами внутрiшнього трудового розпорядку.

Перерви,  пов’язанi  зi  шкiдливими  умовами  працi, 
встановлюються правилами з технiки безпеки i виробни-
чої санiтарiї.

Щоденний вiдпочинок – це вiдпочинок мiж робочими 
днями  (змiнами). Тривалiсть щоденного  вiдпочинку має, 
разом  iз  часом  перерви  для  вiдпочинку  та  харчування, 

становити  не  менше  подвiйної  тривалостi  роботи  в 
попереднiй робочий день.

Тривалiсть  щотижневого  безперервного  вiдпочинку 
має  бути  не  меншою  42  годин  (ст.  70  кЗпП  україни).  За 
пiдсумованого  облiку  робочого  часу  тривалiсть  безперерв-
ного щотижневого  вiдпочинку  за  визначений  вiдрiзок  часу 
може  бути  бiльшою  або меншою 42  годин,  однак  у  серед-
ньому за облiковий перiод не може бути меншою 42 годин [9].

у  разі  5-денного  робочого  тижня  працiвникам  нада-
ються два вихiдних днi на тиждень, а за 6-денного – один.

Загальним вихiдним днем  є недiля. другий вихiдний 
день у разі  5-денного робочого  тижня,  якщо це не  вста-
новлено  законодавством,  визначається  графiком  роботи 
пiдприємства,  установи,  органiзацiї,  узгодженим  iз 
профспiлковим органом пiдприємства (органiзацiї), зазви-
чай  має  надаватися  пiдряд  iз  загальним  вихiдним  днем 
(ст. 67 кЗпП україни) [9].

Якщо вихiдний день збiгається з установленим законо-
давством святковим або неробочим днем, вiн переноситься 
на наступний день пiсля святкового або неробочого.

Працiвники, якi перебувають у вiдрядженнi, користу-
ються вихiдними днями вiдповiдно до режиму роботи того 
пiдприємства, установи, органiзацiї, куди їх вiдряджено.

На  пiдприємствах,  в  установах,  органiзацiях,  робота 
яких не може бути перервана в загальний вихiдний день у 
зв’язку  з  необхiднiстю  обслуговування  населення  (музеї, 
театри й iн.), вихiднiднi встановлюються мiсцевими радами.

Якщо пiдприємства, установи, органiзацiї, що викону-
ють роботи з обслуговування населення, працюють щодня, 
то  для  їхнiх  працiвникiв  зазвичай  встановлюється  iнший 
вихiдний день, сумiжний iз загальним вихiдним днем.

На  пiдприємствах,  в  установах,  органiзацiях,  при-
пинення  роботи  яких неможливе  у  зв’язку  з  виробничо-
технiчними  умовами  або  в  iнших  випадках,  вихiднi 
днi  надаються  в  рiзнi  днi  тижня  по  черзi  кожнiй  групi 
працiвникiв  вiдповiдно  до  графiка  змiнностi,  що 
пiдтверджується  власником  або  уповноваженим  ним 
органом  за  погодженням  iз  профспiлковим  органом 
пiдприємства, установи, органiзацiї (ст. 69 кЗпП україни).

Графiк  змiнностi  регулярно  змiнюється  з  таким  роз-
рахунком, щоби вихiднi днi кожної групи працiвникiв по 
черзi припадали на рiзнi днi тижня.

Робота  у  вихiднi  днi  забороняється.  Залучення  окре-
мих  працiвникiв  до  роботи  в  цi  днi  допускається  тiльки 
з дозволу профспiлкового органу пiдприємства, установи, 
органiзацiї лише у виняткових випадках:

–  для  запобiгання  суспiльному  або  стихiйному 
лиховi, виробничiй аварiї  i для негайного усунення їхнiх 
наслідків;

–  для  вiдвернення  нещасних  випадкiв,  загибелi  або 
псування державного чи суспiльного майна;

–  для  виконання  невiдкладних,  заздалегiдь  не 
передбачених  робiт,  вiд  негайного  виконання  яких  зале-
жить  надалi  нормальна  робота  пiдприємства,  установи, 
органiзацiї загалом або їхнiх окремих пiдроздiлiв;

–  для  виконання  невiдкладних  вантажно-розванта-
жувальних робiт iз метою запобiгання або усунення про-
стою рухомого  складу чи  скупчення  вантажiв  у пунктах 
вiдправлення i призначення.

Залучення працiвникiв до роботи у вихiднi днi прова-
диться за письмовим наказом (розпорядженням) власника 
або уповноваженого ним органу (ст. 71 кЗпП україни).

Забороняється  залучати  до  роботи  у  вихiднi  днi: 
вагiтних жiнок; жiнок,  якi мають  дiтей  вiком  до  3  рокiв 
(ст.  176  кЗпП  україни);  працiвникiв,  якi  не  досягли 
18 рокiв (ст. 192 кЗпП україни).

Робота вихiдного дня може компенсуватися за згодою 
сторiн  наданням  iншого  дня  вiдпочинку  або  в  грошовiй 
формi в подвiйному розмiрi (ст. 72 кЗпП україни).

Щодо  сучасного  стану  законодавства  про  час 
вiдпочинку варто зазанчити, що в певних аспектах регу-
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лювання  цього  питання  в  українi  дещо  вiдстає  вiд  роз-
винених  країн,  в  iнших  питаннях  вiтчизняне  законодав-
ство  є  бiльш  сприятливим  для  працiвника.  Незважаючи 
на  особливостi  правової  регламентацiї  часу  вiдпочинку 
в  закордонних  країнах,  виведено  деякi  загальнi  риси  й 
тенденцiї, що  спостерiгаються  у  вiдповiдному  закордон-
ному і нацiональному законодавствах: 

–  збiльшення  кiлькостi  оплачуваних  вiдпусток 
спецiального цiльового призначення; 

–  збiльшення  загальної  тривалостi  соцiальних 
вiдпусток;

–  поширення навчальних вiдпусток, зокрема з метою 
пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв [9].

у  результаті  аналізу  досвіду  закордонної  практики 
зазначимо,  що  в  українському  законодавстві  доцільно 
б  було  розширити  коло  осіб,  яким  надається  щорічна 
додаткова відпустка за тривалий трудовий стаж в одного 
роботодавця, а саме варто надавати за кожні три роки без-
перервної роботи в одного роботодавця один день додат-
кової відпустки.

Останнiм часом право на вiдпочинок не завжди забез-
печується роботодавцями, водночас і працiвники не завжди 
вимагають  його  дотримання,  оскiльки  нинi  в  системi 
цiнностей за умов кризових явищ соцiально-економiчного 
розвитку в українi на першому мiсцi стоїть не дотримання 
власних  прав,  а  банальне  виживання.  Робота,  навiть  iз 
затримкою  заробiтної  плати,  навiть  за  умов  постiйного 
перевищення  встановленого  обмеження  робочого  часу, 
є  головним  стримуючим  чинником  в  обстоюваннi  своїх 
прав працiвниками та в замовчуваннi ними наявних пору-
шень їхніх прав iз боку роботодавцiв.

Варто  зауважити,  що  держпраці  в  листі  від  25  січня 
2017 р. № 828/4.3/4.1-дП-17 роз’яснює, що законодавством 
не передбачено  терміну давності,  після  якого  втрачається 
працівником  право  на  щорічні  відпустки,  також  воно  не 
містить заборони надавати щорічні відпустки в разі їх неви-
користання, тому, якщо працівник з якихось причин не ско-
ристався своїм правом на таку відпустку за попередні роки, 
то він має право на його використання [10].

Згідно  із ч.  5  ст.  11 Закону «Про відпустки»,  заборо-
няється ненадання щорічних відпусток повної тривалості 
протягом двох років поспіль. Відповідно до ст. 2 Закону, 
заміна  відпустки  грошовою  компенсацією,  крім  випад-
ків, передбачених у ст. 24 цього Закону, не допускається. 
Черговість  надання  відпусток  визначається  графіками, 
які  затверджуються  власником  або  уповноваженим  ним 
органом за погодженням із виборним органом первинної 
профспілкової  організації  (профспілковим  представни-
ком), або  іншим уповноваженим на представництво тру-
довим  колективом  органом  і  доводяться  до  відома  всіх 

працівників. Під час складання графіків надання відпус-
ток  ураховуються  інтереси  виробництва,  особисті  інтер-
еси працівників та можливості для їх відпочинку.

у ч. 5 ст. 79 кЗпП передбачено, що конкретний період 
надання щорічних відпусток у межах, установлених гра-
фіком,  узгоджується  між  працівником  і  роботодавцем, 
який  зобов’язаний письмово повідомити працівника про 
дату  початку  відпустки  не  пізніше  ніж  за  два  тижні  до 
встановленого графіком терміну.

Згідно  зі  ст.  28  Закону  «Про  відпустки»,  особи, 
винні  в  порушенні  законодавства  про  відпустки,  несуть 
відповідальність  згідно  із  законодавством.  В  абз.  8  
ч. 2 ст. 265 кЗпП установлена фінансова відповідальність 
юридичних  і  фізичних  осіб  за  порушення  інших  вимог 
трудового  законодавства,  крім  передбачених  в  абз.  абз. 
2–7 ч. 2  ст. 265 кЗпП, у розмірі 3 200  гривень. Відпові-
дальність за кожного працівника цією нормою не перед-
бачена.

Отже,  ненадання  працівнику  щорічних  відпусток  є 
порушенням законодавства про працю, за що передбачена 
фінансова й адміністративна відповідальність.

На  нашу  думку,  потрібно  погодитися  із  пропозицією 
О.А. Ситницької щодо доцільності  закріплення  гарантії-
обов’язку  роботодавця  відшкодовувати  працівникові 
матеріальні  витрати,  пов’язані  з  від’їздом  останнього  з 
місця відпочинку  із причини відкликання його  із щоріч-
ної відпустки до місця роботи (якщо місце роботи і місце 
проведення відпустки – у різних населених пунктах), які 
підтверджуються відповідними документами (наприклад, 
проїзним  квитком).  Також  закріпити  гарантію-заборону 
відкликати  із  щорічної  відпустки  неповнолітніх  праців-
ників,  вагітних  жінок,  працівників,  зайнятих  на  робо-
тах  із шкідливими та (або) небезпечними умовами праці 
[11, с. 15].

Отже, право на час вiдпочинку є одним iз базових, що 
закрiпленi в конституцiї україни, є невiддiльним вiд при-
роди людини, зважаючи на бiологiчну сутнiсть останньої. 
Навіть бiльше, це право зумовлює якiсть виконання трудо-
вих обов’язкiв, забезпечує максимальнi можливостi щодо 
реалiзацiї  трудового  потенцiалу  кожного  працiвника. 
На  наш погляд,  доцільно  відмовитися  від  законодавчого 
встановлення  максимальної  тривалості  щорічної  додат-
кової відпустки за особливий характер праці працівників 
із  ненормованим  робочим  днем  (до  семи  календарних 
днів), а натомість закріпити мінімальну її тривалість – три 
календарних дні як гарантію-обов’язок. Під час ухвалення 
нового Трудового кодексу україни не варто забувати про 
соціальні  гарантії  стосовно  працівників,  треба  забезпе-
чити  можливість  реалізації  ними  своїх  трудових  прав, 
зокрема і права на відпочинок.
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