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Тема дисципліни: Час відпочинку 

 

Семінарське заняття 13 

 

Тема: Характеристика та види відпусток 

 

План 

1. Визначте та охарактеризуйте поняття та види відпусток 

2. Визначте та охарактеризуйте види щорічних відпусток та порядок і умови 

їх надання 

3. Охарактеризуйте додаткові відпустки у зв’язку з навчанням 

4. Проаналізуйте порядок та умови надання творчих відпусток. Відпустка 

для підготовки та участі в змаганнях 

5. Проаналізуйте порядок та умови надання соціальних відпусток 

6. Проаналізуйте порядок та умови надання відпустки без збереження 

заробітної плати 
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Час відпочинку, відпустка, щорічна відпустка, додаткова відпустка, творча відпустка, 

соціальна відпустка 

 

Рекомендовані реферати 

1.  Додаткова відпустка на дітей: тривалість, порядок надання  

2.  Щорічна основна відпустка: ключові нюанси надання 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «відпустка» 

2. Назвіть види відпусток визначені законодавством 

3. Коли в працівника виникає право на щорічну відпустку? 

4. Кому надається щорічна додаткова відпустка? 

5. Які відпустки надаються жінкам, які мають дітей? 

 

Дослідницька робота 

1. Проблеми правового регулювання творчих відпусток 

2. Неоплачувана відпустка на час карантину 

 

Методичні рекомендації 

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

відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із 

збереженням місця роботи і заробітної плати. Встановлює державні гарантії права на 

відпустки та визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам Закон 

України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 року. 

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових 

відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим 

договором у фізичної особи. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які 

працюють в Україні мають право на відпустки нарівні з громадянами України. 

Статтею 4 Закону України "Про відпустки" встановлюються такі види 

відпусток: 

1) щорічні відпустки: 

- основна відпустка; 

- додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; 

- додаткова відпустка за особливий характер праці; 

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням; 

3) творча відпустка; 



3 

4) соціальні відпустки: 

- відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного року; 

- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. 

5) відпустки без збереження заробітної плати. 

Законодавством, колективними договорами та угодами, трудовим договором 

можуть встановлюватись інші види відпусток. 

При підготовці до другого питання слід визначити, що право працівників на 

відпочинок наданням їм щорічної оплачуваної відпустки законодавчо гарантовано 

статтею 45 Конституції України. Тривалість і порядок надання щорічних відпусток 

установлено КЗпП України та Законом України «Про відпустки». 

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про відпустки» щорічною оплачуваною 

відпусткою мають право скористатися громадяни України, іноземні громадяни та 

особи без громадянства, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, 

установами, організаціями будь-якої форми власності, виду діяльності та галузевої 

належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. 

У період перебування працівника у щорічній відпустці він звільняється від 

виконання обов’язків за трудовим договором. Цей час працівник витрачає на 

відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, на виховання дітей, задоволення 

власних життєво важливих потреб та інтересів, усебічного розвитку, тобто на 

відпочинок. На період щорічної відпустки за працівником гарантовано 

зберігатиметься місце роботи (посада) та заробітна плата. 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про відпустки» щорічні відпустки 

бувають основні й додаткові. Право на щорічну основну відпустку мають усі 

працівники, які працюють у роботодавця за трудовим договором. А ось щоб 

скористатися щорічною додатковою відпусткою, потрібні спеціальні підстави. 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про відпустки» щорічні додаткові 

відпустки надаються працівникам: 

 за роботу із шкідливими і важкими умовами праці; 

 за особливий характер праці. 

Крім того, бувають інші додаткові відпустки, передбачені законодавством. 

Порядок надання щорічних додаткових відпусток регламентується статтями 7 і 

8 Закону України «Про відпустки». 

 Третє питання. Студенти повинні визначити, що відповідно до ст. 202 КЗпП 

кожен роботодавець, незалежно від виду діяльності та форми власності підприємства, 

повинен створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, 

необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Відпустки у зв’язку з навчанням 

роботодавці зобов’язані надавати й оплачувати працівникам незалежно від факту 

направлення працівника на навчання підприємством, зацікавленості роботодавця в 

https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=536
https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=16
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спеціальності, яку здобуває працівник, та від того, чи передбачено направлення на 

навчання колективним договором, чи ні. 

Порядок, умови надання та тривалість «начальних» відпусток врегульовано у 

главі XIV КЗпП та розділі III Закону України «Про відпустки». 

Залежно від типу закладу, у якому проходить навчання працівник, розрізняють 

відпустки у зв’язку з навчанням в: 

 середніх навчальних закладах (ст. 211 КЗпП, ст. 13 Закону України «Про 

відпустки») — ця відпустка, на відміну від інших навчальних відпусток, надається 

незалежно від успішності навчання працівника, а її тривалість залежно від конкретної 

підстави, складає від 4 до 28 календарних днів; 

 професійно-технічних навчальних закладах (ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону 

України «Про відпустки») - надається за умови успішного навчання для підготовки 

та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом 

навчального року; 

 вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти (ст. 216 

КЗпП, ст. 15 Закону України «Про відпустки») - надається за умови успішного 

навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин, складає від 10 

календарних днів до чотирьох місяців; 

 аспірантурі (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону України «Про відпустки») — за 

умови успішного виконання індивідуального плану підготовки, протягом 

навчального року надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 

календарних днів для складання кандидатських іспитів й виконання роботи над 

дисертацією. 

Також потрібно зазначити, що додаткові оплачувані відпустки студентам на 

період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 

іспитів, а також аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва, надаються 

протягом навчального, а не календарного чи робочого року (ч. 6 ст. 216 КЗпП). 

Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням залежить 

від рівня акредитації навчального закладу, форми навчання (вечірня, заочна) та курсу, 

на якому працівник навчається.  

При підготовці до четвертого питання слід визначити, що творча відпустка 

надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та 

в інших випадках, передбачених законодавством. 

Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток передбачено 

відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 р. № 45. 

Згідно цієї постанови творчі відпустки надаються працівникам підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх роботи 

для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, 

для написання підручника, а також наукових праць: монографій, довідників тощо. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45-98-%D0%BF
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Творчі відпустки надаються працівникам поряд з іншими відпустками, 

передбаченими законодавством, і оформлюються наказом власника або 

уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації. 

На час творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) 

та заробітна плата. 

Відпустка для підготовки та участі у змаганнях надається працівникам, які 

беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. 

Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та 

участі в змаганнях встановлюються відповідною постановою Кабінету Міністів 

України від 01.06.2011 р. № 565. 

Тривалість відпустки включає час, необхідний для проїзду до місця проведення 

спортивних змагань та повернення. Відпустки можуть надаватися частинами, про що 

зазначається в листі-виклику на відповідні спортивні змагання. 

Відпустки можуть надаватися працівникам окремо від інших відпусток, 

передбачених законодавством, і оформляються наказом (розпорядженням) власника 

або уповноваженого ним органу підприємства, установи та організації. 

На час перебування у відпустках за працівниками зберігається місце роботи 

(посада). Оплата відпусток працівникам, здійснюється за рахунок коштів 

підприємств, установ та організацій, призначених на оплату праці, або коштів 

фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. 

П’яте питання. Студенти повинні визначити, що види соціальних відпусток, 

порядок та особливості їх надання визначаються статтею 4 та розділом IV 

Закону  України “Про відпустки”.  

Згідно з ЗУ "Про відпустки" соціальні відпустки поділяються на такі види: 

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. На підставі медичного висновку жінкам 

надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю: 1- до 

пологів - 70 календарних днів; 2- після пологів - 56 календарних днів (70 календарних 

днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи 

з дня пологів. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Після 

закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй 

надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану 

відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною 

більшої тривалості. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами 

також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають 

за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із 

прийомних батьків чи батьків-вихователів. 

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини. Особі, яка усиновила дитину з 

числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2011-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
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одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 

календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без 

урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду 

про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх 

розсуд). Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з 

усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не 

пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення 

дитини. Чоловік, який усиновив дитину дружини від попереднього шлюбу, права на 

соціальну відпустку у зв'язку з усиновленням дитини не має. 

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - 

особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Жінці, яка працює і має двох або 

більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, 

матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку 

дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без 

матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а 

також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи 

А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана 

відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів 

(стаття 73 Кодексу законів про працю України). За наявності декількох підстав для 

надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних 

днів. 

При підготовці до шостого питання слід визначити, що кожен має право на 

відпочинок у тому числі й за власний рахунок. Законом України «Про відпустки» 

передбачено надання відпусток без збереження заробітної плати двох видів:  

1- ті, що надаються за бажанням працівника в обов’язковому порядку (ст. 25 

Закону про відпустки), наприклад, відпустка у зв’язку зі смертю родича або відпустка 

у зв’язку з одруженням;  

2- ті, що надаються за погодженням сторін трудового договору (ст. 26 

Закону про відпустки). Якщо працівник має право на одержання відпустки без 

збереження заробітної плати за кількома підставами, то після використання відпустки 

за однією підставою він також може використати відпустки за іншими підставами. 

Відпустку без збереження заробітної плати працівник може брати кілька разів 

протягом року (наприклад, взяти п’ять днів, потім сім, потім ще три), але загальна 

тривалість таких відпусток не може перевищувати 15 календарних днів. 

Також студенти повинні зазначити, що відпустка без збереження заробітної 

плати надається лише за бажанням і не може бути перенесена на наступний рік. А 

відпустки, надання яких передбачено за певних обставин (одруження, карантин 

тощо), надаються лише за наявності цих обставин і, загалом, можуть надаватися і 

кілька разів на рік. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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