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Тема дисципліни: Час відпочинку 

 

Семінарське заняття 12 

 

Тема: Поняття і види часу відпочинку 

 

План 

1. Визначте та охарактеризуйте поняття і види часу відпочинку 

2. Проаналізуйте порядок надання перерви для відпочинку і харчування 

3. Проаналізуйте вихідні дні як вид щотижневого відпочинку. 

Охарактеризуйте винятковий порядок застосування роботи у вихідні дні. 

4. Визначте святкові та неробочі дні визначені законодавством. 

Охарактеризуйте порядок залучення до роботи у святкові та неробочі дні 

 

Література 

Базова: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30 ( зі змінами і доповненнями)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р.  // Відомості Верховної 

Ради України. – 2015. - №  50 (зі змінами і доповненнями)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text 

Допоміжна 

1. Беззуб Б. С., Міхатуліна О. М. Трудове право України: Опорний конспект 

лекцій. — К.: МАУП, 2007. — 344 с. 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_39.pdf 

2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 6 – те вид., перероб. 

і доп.  - К.: Знання, 2010 

 

Ключові поняття 

Час відпочинку, святкові дні, неробочі дні, компенсація, перерва, щотижневий 

відпочинок, відпустка 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_39.pdf
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Рекомендовані реферати 

1.  Правові питання часу відпочинку 

2.  Право працівника на відпочинок 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «час відпочинку» 

2. Назвіть види часу відпочинку 

3. Назвіть святкові та неробочі дні визначені законодавством 

4. Яка тривалість щотижневого безперервного відпочинку встановлена 

законодавством? 

 

Дослідницька робота 

1. Правове регулювання часу відпочинку за законодавством України та 

міжнародний досвід 

2. Сучасний стан реалізації права на відпочинок в Україні 

 

Методичні рекомендації 

При відповіді на перше питання потрібно зазначити, що час відпочинку - це 

встановлений законодавством час, протягом якого працівники є вільними від 

виконання покладених на них трудових обов'язків, і який вони можуть 

використовувати за своїм розсудом. Відповідно до Конституції України (ст. 45) 

кожен, хто працює, має право на відпочинок. 

Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також 

щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих 

професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Важливо те, що як максимальна тривалість робочого часу, так і мінімальна 

тривалість часу відпочинку, оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові і 

неробочі дні, а також інші умови здійснення права на відпочинок визначаються 

законом. 

Тобто, ніяким керівникам, підприємцям та іншим фізичним і юридичним 

особам не надане право регулювати ці питання. 

Законодавством передбачені такі види відпочинку: 

- перерви протягом робочого дня (для відпочинку і харчування); 

- щоденний відпочинок (перерви між робочими днями та змінами); 

- щотижневі дні відпочинку (вихідні дні); 

- святкові і неробочі дні; 

- відпустки. 
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Друге питання. Відповідно до статті 66 КЗпП працівникам надається перерва 

для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не 

включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна 

надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. 

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони 

можуть відлучатися з місця роботи. 

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, 

працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого 

часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником 

або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, 

організації. 

 При відповіді на третє питання потрібно зазначити, що при п'ятиденному 

робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при 

шестиденному робочому тижні - один вихідний день. 

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному 

робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком 

роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 

установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем. 

У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним 

днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. 

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих 

днів (стаття 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет 

Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати 

керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у 

порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким 

встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. 

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації 

Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) 

про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, 

погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником). 

На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути перервана 

в загальний вихідний день у зв'язку з необхідністю обслуговування населення 

(магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї і інші), вихідні дні 

встановлюються місцевими радами. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n454
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На підприємствах, в установах, організаціях, зупинення роботи яких неможливе 

з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування 

населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з роботою 

транспорту, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі 

працівників згідно з графіком змінності, що затверджується власником або 

уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, 

організації. 

Відповідно до норм статті 71 КЗпП 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. 

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких 

виняткових випадках: 

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 

виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків; 

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під 

загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна; 

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного 

виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, 

організації в цілому або їх окремих підрозділів; 

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою 

запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах 

відправлення і призначення. 

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим 

наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням 

іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. 

Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 КЗпП. 

При відповіді на четверте питання слід звернутися до норм статті 73 КЗпП 

яка встановлює перелік святкових та неробочих днів. 

У святкові та неробочі дні допускаються роботи, припинення яких неможливе 

через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, 

організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення. У ці дні 

допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, 

передбачених статтею 71 КЗпП. Робота у зазначені дні компенсується відповідно 

до статті 107 КЗпП. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n653
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n441
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n653
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