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ВСТУП 

 

Прагнення України вступити до Європейського Союзу потребує 

приведення національного законодавства у відповідність із 

законодавством Європейського Союзу. Дане прагнення супроводжується 

процесами реформування правової системи загалом та трудового 

законодавства зокрема. З метою забезпечення належних умов 

продуктивної праці, зміни необхідні у сфері суспільних відносин, що 

пов’язані із регулюванням робочого часу та часу відпочинку працівників. 

На сьогодні, на жаль, чинне законодавство України не 

достатньою мірою регулює творчі відпустки працівників і у цій сфері 

залишається багато невирішених питань. Така ситуація існує, 

незважаючи на важливу роль вчених, наукових, науко-педагогічних, 

творчих та інших працівників, головною трудовою функцією яких є 

творча праця, у становленні та розвитку вітчизняної науки в різних 

сферах суспільного життя. На підставі цього та з метою забезпечення 

творчих працівників належним відпочинком, який повинен 

ґрунтуватися на засадах справедливого співвідношення з їх робочим 

часом, видається вкрай важливим висвітлити ряд взаємопов’язаних 

проблем механізму правої регламентації вказаного виду відпусток.  

Значення творчих відпусток для суспільства та держави, їх мета та 

зміст можливо визначити лише встановивши правову природу цього 

явища. З огляду на проблему правового регулювання творчих відпусток, 

необхідність адаптації національного законодавства до законодавства 

Європейського Союзу та приведення його у відповідність до 

міжнародних нормативно-правових актів, що ратифіковані Україною, 

дане питання є актуальним. 

Слід зазначити, що питанням правового регулювання творчих 

відпусток в Україні у тій чи іншій мірі займались такі відомі вчені як 

В.М. Андріїв, М.Д. Бойко, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, 
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В.М. Венедіктова, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 

Г.Г. Гогіташвілі, Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, А.А. Гробова, В.В. Жернаков, 

Т.А. Занфірова, Ю.Ю. Івчук, М.І. Іншин, Д.О. Карпенко, 

М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, І.В. Лагутіна, С.С. Лукаш, 

К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, О.М. Обушенко, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, Н.О. Рунова, 

О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Варто вказати, що творча відпустка не була окремим об’єктом 

наукового дослідження, тому вона і наразі залишається одним з найменш 

врегульованих питань трудового права, хоча являє собою найбільший 

потенційно вагомий внесок у соціально-економічні відносини країни. 

Дослідження сучасного стану нормативно-правового регулювання 

творчих відпусток в Україні має важливе наукове та практичне значення 

для вдосконалення законодавства. Тому необхідність дослідження даної 

тематики є яскраво вираженою і потребує оновленого доктринального 

розгляду. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–

2015 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 14-10, у межах 

загальноуніверситетських наукових тем: «Актуальні проблеми 

державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 

реєстраційний номер 0112U003550; дата реєстрації 28.05.2012 р.), 

затвердженої 28.05.2012 р. та «Нормативно-правове забезпечення 

трудових правовідносин в умовах реформування правової системи та 

економіки» (державний реєстраційний номер 0115U000360; дата 

реєстрації 20.02.2015 р.); а також теми кафедри «Проблеми здійснення та 
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захисту прав і свобод суб’єктів цивільних, трудових та 

природоресурсних правовідносин». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення особливостей правового регулювання творчих відпусток в 

Україні, а також розробка напрямів оптимізації національного 

законодавства у даній сфері відповідно до міжнародних стандартів. Мета 

дослідження зумовила потребу постановки та досягнення наступних 

задач: 

 визначити поняття, сутність та ознаки творчих відпусток; 

 проаналізувати особливості сучасного стану правового 

регулювання творчих відпусток в Україні; 

 охарактеризувати види творчих відпусток та розкрити їх зміст; 

 виокремити завдання, функції та гарантії правового регулювання 

творчих відпусток; 

 з’ясувати сутність принципів правового регулювання творчих 

відпусток; 

 виявити проблеми правового регулювання творчих відпусток; 

 узагальнити позитивний зарубіжний досвід правового 

регулювання творчих відпусток; 

 сформулювати пропозиції щодо вдосконалення правового 

регулювання творчих відпусток в Україні. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що 

виникають у процесі правового регулювання відпусток в Україні. 

Предметом дослідження є правове регулювання творчих відпусток 

в Україні. 

Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження, 

досягнення об’єктивних і достовірних результатів застосовувалися як 

загальні, так і спеціальні методи пізнання правового регулювання 

творчих відпусток. 
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За допомогою логіко-семантичного методу проаналізовано 

понятійний апарат у сфері правового регулювання творчих відпусток 

(підрозділ 1.1). Застосування системно-структурного методу надало 

можливість виявити ознаки творчих відпусток, охарактеризувати їх види 

та особливості (підрозділ 1.1; 2.1). Порівняльно-правовий метод було 

використано при розгляді шляхів використання позитивного зарубіжного 

досвіду правового регулювання творчих відпусток (підрозділ 3.2). 

Загальнонаукові методи аналізу та синтезу дозволили сформулювати 

власні висновки у процесі теоретичних напрацювань різних науковців, 

визначення проблем та шляхів вдосконалення правового регулювання 

творчих відпусток (підрозділи 1.1; 1.2; 2.1; 3.1) 

Нормативним підґрунтям дисертації є норми Конституції 

України, міжнародно-правові акти, закони України та інші нормативно-

правові акти, які містять положення щодо правового регулювання 

творчих відпусток в Україні. В науковій роботі використано нормативно-

правову базу зарубіжних країн в означеній сфері. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням 

сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки 

трудового права дослідити проблемні питання правового регулювання 

творчих відпусток в Україні. За результатами дисертаційного 

дослідження сформульовано основні авторські положення, що 

виносяться на захист та які містять елементи наукової новизни. Назвемо 

основні з них. 

Уперше: 

 акцентується увага на атиповості творчої відпустки, яку не слід 

розглядати як суто час відпочинку або ж час використаний на власний 

розсуд працівником, адже даний вид відпустки є виключно цільовим 

звільненням від виконання трудових обов’язків, що надається йому для 

реалізації творчих здібностей; 
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 виокремлено класифікацію ознак творчих відпусток, до яких 

віднесено: законодавча регламентованість; строковість; доцільність; 

цілеспрямованість; успішність працівника; підтвердженість; збереження 

місця роботи та заробітної плати; 

 запропоновано на законодавчому рівні встановити 

відповідальність працівника за нецільове використання творчої 

відпустки, а також покласти на працівника обов’язок щодо подання 

звітності роботодавцю про результати своєї діяльності під час творчої 

відпустки; 

 сформульовано визначення поняття «функції творчих 

відпусток», під яким запропоновано розуміти обумовлені потребою 

правового регулювання напрями впливу правових норм на відносини із 

надання окремим категоріям працівників творчих відпусток в 

обумовлений час і для визначеного цільового призначення, 

пов’язаного з виконанням спеціальних творчих завдань; 

 визначено поняття «гарантії надання творчих відпусток» як 

нормативно визначених способів, засобів, інструментів забезпечення 

прав працівників на прояв творчих здібностей з одночасним 

покладенням на них обов’язку виконати спеціальне завдання, що 

обумовлене цільовою спрямованістю творчої відпустки. 

Удосконалено: 

 визначення поняття «творча відпустка», під яким слід розуміти 

цільове звільнення від виконання роботи (зі збереженням робочого місця 

(посади) та заробітної плати) працівника, який успішно поєднує роботу із 

науковою діяльністю, з метою завершення ним кандидатської чи 

докторської дисертації, підвищення кваліфікації, розробки нового курсу, 

читання лекцій та дослідницької роботи в університеті, написання 

підручників, іншої комплексної наукової праці, проведення додаткових 

досліджень та розробки нових технологій; 



 
 

8 

 узагальнено завдання надання творчих відпусток, до яких 

віднесено: 1) забезпечення реалізації права працівника на прояв творчих 

здібностей через диференціацію умов надання творчої відпустки; 2) 

забезпечення цільової направленості реалізації права особи-працівника 

на відпочинок; 3) детермінація нового творчого (наукового, 

інтелектуального) рішення; 4) забезпечення багатофункціональної 

спрямованості трудової діяльності працівника. 

Дістали подальшого розвитку: 

 характеристика особливостей виду творчої відпустки щодо 

написання наукової праці, до яких віднесено: 1) конкретну мету – 

надається для написання наукових праць (відрізняється від інших видів 

тим, що надається не на результат, а на цілісний процес написання); 2) 

особливий порядок надання; 3) визначена диференційована тривалість 

надання такої відпустки; 4) збереження на період відпустки за 

працівником робочого місця та заробітної плати; 5) надання творчої 

відпустки одному автору за підписаною всіма іншими авторами заявою, 

якщо наукова праця готується авторським колективом; 

– загальні принципи правового регулювання творчих відпусток, які 

включають: 1) свободу праці й зайнятості, заборону примусової праці; 2) 

право на працю, захист від безробіття; 3) принцип права на відпочинок; 

4) принцип заборони дискримінації; 5) принцип єдності та диференціації 

умов праці; 

– комплекс спеціальних принципів правового регулювання творчих 

відпусток, до яких належать: 1) принцип цільового використання творчої 

відпустки; 2) принцип надання творчої відпустки в натурі, що 

концентрує сутність юридичних гарантій надання і реального 

використання вільного часу; 3) принцип надання творчих відпусток з 

урахуванням життєвих обставин, наприклад, успішного поєднання 

основної трудової діяльності та наукової/творчої діяльності. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем 

правового регулювання творчих відпусток в Україні; 

б) у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні чинних 

положень Закону України «Про відпустки», Кодексу законів про працю 

та при прийнятті нового Трудового кодексу; 

в) у правозастосовній діяльності результати дослідження 

сприятимуть удосконаленню практики застосування норм чинного 

законодавства щодо правового регулювання творчих відпусток; 

г) у навчально-методичній роботі – у процесі вивчення навчальної 

дисципліни «Трудове право України», при написанні підручників, 

навчально-методичних посібників, проведенні семінарських занять зі 

студентами й для написання ними рефератів, курсових і дипломних 

робіт. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки 

доповідалися дисертантом на засіданнях кафедри цивільно-правових 

дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, а також були оприлюднені на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Наукові дослідження сучасного законодавства України – 

прогрес юридичної науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 

року), «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 22–23 січня 2016 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях інших 

держав, а також у двох тезах доповідей і повідомлень на вказаних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТВОРЧИХ ВІДПУСТОК 

 

1.1 Поняття, сутність та ознаки творчих відпусток 

 

Після здобуття незалежності першочерговим завданням України 

було формування власної законодавчої бази. Необхідність в цьому 

обумовлювалася застарілістю радянського законодавства, яке вже не 

відповідало реаліям часу та не могло регулювати найважливіші суспільні 

відносини, які виникають між суб’єктами вказаних відносин. Наразі в 

Україні на стадії формування знаходяться ринкові відносини, тому 

підвищується значення правових знань, законодавчих норм, які 

регулюють залучення громадян до праці. У цьому контексті і галузь 

трудового права потребувала значних змін, які б передбачали 

комплексне оновлення трудового законодавства у відповідності до 

міжнародних стандартів. Законодавство про відпустки також потребує 

вищевказаних змін. 

 Прагнення України вступити до Європейського Союзу викликає 

необхідність приведення національного законодавства у відповідність із 

законодавством Європейського Союзу. Його реалізація супроводжується 

процесами реформування правової системи загалом, та трудового 

законодавства зокрема. Також змін потребує сфера суспільних відносин, 

пов’язана із часом відпочинку. У зв’язку із важливістю наукових праць в 

реформуванні правової системи України законодавець надає можливість 

отримання творчих відпусток. Але понятійно-категоріальний апарат у 

даній сфері не розвинений. Тому дане наукове дослідження спрямоване 

на усунення вказаної прогалини. З огляду на вищевказане актуальним є 

дослідження поняття, сутності та ознак творчих відпусток.  
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Значення творчих відпусток для суспільства та держави, їх мету та 

зміст можливо визначити тільки встановивши поняття, сутність та 

ознаки даного правового явища. З огляду на проблему правового 

регулювання творчих відпусток, необхідність адаптації національного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу та приведення 

його у відповідність до міжнародних нормативно-правових актів, що 

ратифіковані Україною, дане визначення є актуальним. 

Наукове дослідження даної теми проводиться в основному в межах 

дослідження конструкції поняття «відпустки», творчі ж відпустки 

розглядаються дотично. Серед авторів, які зверталися до вивчення 

окремих аспектів цієї тематики та внесли певний вклад в її розробку, є 

такі: М.Г. Алєксандров, М.Д. Бойко, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, 

В.М. Венедіктова, І.А. Вєтухова, Л.П. Гаращенко, О.Г. Гирич, 

В.В. Глазирін, Г.С. Гончарова, В.В. Готра, А. Грошин, С.Ф. Гуцу, 

С.В. Дріжчана, К.І. Дмитрієва, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, 

Ю.М. Коршунов, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиц, А.Р. Мацюк, М.В. Нечипорук, 

В.І. Нікітінський, Ю.П. Орловський, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, В.Г. Ротань, О.І. Ставцева, А.Т. Стесін, 

В.С. Стичинський, А.Ф. Трошин, Л.Я. Гінцбург, В.Ю. Орловський, 

О.С. Хохрякова, Г.І. Чанишева, О.І. Шебанова, О.М. Ярошенко, А.І Ярхо 

та інші. Варто вказати, що творча відпустка не була окремим об’єктом 

наукового дослідження і таким чином є одним з найменш розвинених 

інститутів трудового права, але з найбільшим потенційно вагомим 

внеском у соціально-економічні відносини країни. 

Отже, дане дослідження спрямоване на вирішення питання щодо 

недостатньої розробленості понятійно-категоріального апарату відпусток 

у науковій доктрині трудового права та чинному національному 

законодавстві. Вирішення вищевказаних проблем буде сприяти належній 

кодифікації трудового законодавства та правильному застосування його 

норм у практичній діяльності суб’єктів трудових відносин. 
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Таким чином метою дослідження є: аналіз наявних у правовій 

доктрині позицій науковців щодо визначення понять «відпустка», 

«творча відпустка», дослідження сутності творчих відпусток та 

виокремлення їх ознак. 

Державні гарантії права на відпустку, умови та порядок їх надання 

працівникам закріплені в Конституції України [1], Законі України «Про 

відпустки» [2], Кодексі законів про працю України [3] та в інших 

нормативно-правових актах. 

Варто вказати, що в чинному законодавстві України не визначено 

поняття «відпустка», тому доцільно розглянути позиції науковців щодо 

вказаного питання. Так, В.М. Оробець та В.М. Толкунова наводять схожі 

визначення поняття «відпустка». В.М. Оробець зазначає, що відпустка – 

це безперервний відпочинок протягом декількох робочих днів поспіль зі 

збереженням місця роботи і середнього заробітку [4, с. 142]. 

В.М. Толкунова тлумачить поняття відпустки як безперервний 

відпочинок протягом декількох робочих днів підряд із збереженням 

місця роботи і, як правило, середнього заробітку [5, с. 118]. Обидва 

науковці за основу побудови дефініції використовують категорії часу 

відпочинку та призупинення трудової діяльності у зв’язку з першим.  

С.В. Селезень та Я.Г. Гриньова відзначають, що відпустка – це час 

відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається 

працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати [6, с. 37]. 

Необхідно зазначити, що у вищевказаних тлумаченнях поняття 

«відпустка» наявний недолік – відсутність положення про законодавчу 

встановленість такого виду відпочинку, адже суспільні відносини у сфері 

відпочинку не можуть бути не врегульовані. 

У свою чергу, О.М. Курінний відпустку розуміє як вільний від 

роботи час, що обчислюється в днях (робочих і календарних), протягом 

якого за працівником зберігається місце роботи або посада [7, с. 223]. У 

наведеному визначенні вченим не наголошено на аспекті оплати праці. 
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Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін зазначають, що відпустка – це 

вільний від роботи час визначеної тривалості в календарних днях із 

збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати 

(допомоги) у випадках, передбачених законодавством [8, с. 21]. Вказані 

науковці зосереджують увагу на окремих випадках збереження 

заробітної плати. 

Вищезазначену позицію підтримує і В.I. Прокопенко, який 

стверджує, що відпустка – це вільний від роботи час протягом 

встановленої законом або угодою сторін кількості днів із виплатою 

заробітної плати або без її збереження [9, с. 310]. 

Дану групу науковців у визначенні поняття «відпустка» об’єднує 

термін «вільний від роботи час». Необхідно зазначити, що вказане 

положення є нечітким, адже відпустка – це різновид часу відпочинку. 

Словосполучення «вільний від роботи час» більш доречно застосовувати 

при характеристиці таких видів часу відпочинку як перерва протягом 

робочого дня, перерва між робочими днями, відпочинок між робочими 

тижнями. Тому визначення даної групи науковців не можна брати за 

основу при наведенні авторського тлумачення поняття «відпустка». 

В.В. Готра визначає відпустку як гарантоване законом щорічне 

звільнення працівника від виконання трудових та інших, пов’язаних із 

ними обов’язків, на період часу, передбачений законодавством про 

працю, колективним договором, угодою або трудовим договором, яке 

надається для використання на власний розсуд, як правило, із 

збереженням місця роботи (посади) і середньої заробітної плати [10,            

с. 17]. Науковець зосереджується на визначенні досліджуваного 

правового явища із прив’язкою до звільнення працівника від виконання 

тієї трудової функції, що передбачена трудовим договором, однак не 

вказує на те, що працівник повинен займатися бездіяльністю, навпаки 

для нього передбачається можливість використовувати свій час 
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незалежно від волі роботодавця, а саме – безпосередньо на власний 

розсуд, тобто вчиняти певні дії або не вчиняти їх. 

Ю.П. Дмитренко відзначає, що вiдпустка – це найтривалiший вид 

часу відпочинку, який передбачає тимчасове оплачуване або безоплатне 

звільнення роботодавцем працівника вiд виконання трудових обов’язкiв 

протягом встановленої законом або за угодою сторiн кiлькостi 

календарних днiв iз збереженням за ним мiсця роботи на цей перiод [11, 

с. 282]. На думку вчених М.Г. Александрова та А.Ю. Пашерстника, під 

відпусткою необхідно розуміти звільнення працівника від основної 

роботи для відпочинку на визначальну кількість робочих днів на рік із 

збереженням за ці дні заробітної плати [12, с. 211]. До цього слід додати, 

що за працівником на цей час зберігається не лише заробітна плата, а й 

його робоче місце та закріплена за ним трудова функція. 

У свою чергу, Б.А. Борисов відпусткою називає звільнення 

працівника від виконання трудових обов’язків на деякий час при 

збереженні за ним місця роботи або посади [13, с. 204]. В.Ф. Франціян 

визначає відпустку як гарантоване законом щорічне звільнення 

працівнику від виконання трудових та інших, пов’язаних з ними 

обов’язків, на період часу, передбачений законодавством про працю для 

оплачуваного відпочинку за роботу, зі збереженням місця роботи 

(посади) та середньої заробітної плати [14, c. 142]. 

У наведених визначеннях помилковим є використання поняття 

«звільнення працівника від виконання трудових обов’язків». Вказане 

словосполучення супроводжується припиненням трудових 

правовідносин з роботодавцем та розірванням трудового договору. У 

випадку з наданням відпустки працівникові розірвання трудового 

договору не відбувається, місце (посада) працівника залишається сталим. 

Тому використання даного терміна є помилковим, адже неможливо бути 

звільненим з роботи із збереженням робочого місця (посади) та 

заробітної плати. 
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Н.Б. Болотіна та Г.І. Чанишева вказують, що відпустка – це час 

відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається 

працівникам із збереженням місця роботи та заробітної плати [15, с. 256]. 

Даними науковцями при тлумаченні поняття «відпустка» не були 

зазначені його вагомі ознаки – законодавча регламентованість і те, що 

відпустка може характеризуватися відсутністю видачі заробітної плати 

(безоплатна відпустка).  

П.Д. Пилипенко визначає відпустки як такі календарні періоди 

працюючих громадян, протягом яких вони вільні від виконання основних 

трудових обов’язків і мають право використовувати їх на власний розсуд 

або за призначенням [16, с. 290]. Варто зазначити, що дане визначення є 

помилковим, тому що автор не виділяє основних особливостей відпустки 

як виду відпочинку, а ставить даний вид часу відпочинку на рівень з 

іншими. Також одним із недоліків даного визначення є відсутність тези 

про те, що при знаходженні працівника у відпустці за ним зберігається 

його робоче місце (посада) та, зазвичай, заробітна плата. 

В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко стверджують, що 

відпустка – це встановлена законом, колективним договором або 

трудовим контрактом певна кількість календарних днів безперервного 

відпочинку, які надаються працівникові роботодавцем у календарному 

році з оплатою або без оплати їх із збереженням місця роботи (посади) за 

працівником на цей час [17, с. 276].  

Р.В. Лівшиць та Ю.П. Орловський визначають відпустку як 

гарантоване законом певне число вільних від роботи днів (крім вихідних, 

неробочих святкових днів), що надається щороку всім працівникам для 

безперервного відпочинку і відновлення працездатності із збереженням 

місця роботи (посади) і заробітної плати [18, с. 171]. Варто акцентувати 

увагу на тому, що дана група науковців наводить схожі визначення 

поняття «відпустка». Позитивним моментом даних трактувань є 
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наявність мети надання відпустки працівникові, хоча вона розкрита не 

повністю, тому наведені визначення потребують доповнення. 

На нашу думку, В.С. Венедіктов надав найбільш змістовне та 

доцільне визначення поняття «відпустка» Так, відпустка – це 

передбачений законом або колективним договором час відпочинку, що 

обчислюються календарними днями та надається працівникові для 

відновлення його працездатності, зміцнення здоров’я, виховання дітей, 

задоволення власних життєвих потреб та інтересів, всебічного розвитку 

особистості з виплатою заробітної плати або без її збереження, у 

випадках, визначених законодавством, як правило, із збереженням на 

його період місця роботи (посади) [19, с. 137]. Визначення поняття 

«відпустка» повинне бути уніфікованим, тобто повністю передавати 

особливості даного виду відпочинку. У даному випадку В.С. Венедіктов 

розширено навів мету надання відпустки працівникові, що, безумовно, 

надає унікальності даній дефініції, хоча, звісно, зазначені аспекти мети 

відпустки не є вичерпними і використовуються працівником на власний 

розсуд. 

Отже, проаналізувавши наявні в правовій доктрині трудового права 

визначення поняття «відпустка», необхідно навести авторське 

трактування даної дефініції. Таким чином, відпустка – це встановлений 

законодавством, трудовим або колективним договором вид часу 

відпочинку визначеної тривалості (обчислюється в календарних днях), 

який надається працівникові для безперервного відпочинку з метою 

відновлення працездатності, як правило, із збереженням робочого місця 

(посади) та заробітної плати. 

Визначивши поняття «відпустка», необхідно перейти до 

наступного етапу даної наукової роботи – визначення поняття «творча 

відпустка». Одразу варто вказати, що дана дефініція є малодослідженою, 

це обумовлено відсутністю наукової уваги до категорії працівників, яким 

надається творча відпустка.  
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С.Ф. Гуцу та Л.П. Гаращенко наводять схожі за змістом визначення 

поняття «творча відпустка». Л.П. Гаращенко під цим поняттям розуміє 

тимчасове звільнення працівника від виконання трудових обов’язків з 

метою виконання спеціальних завдань із збереженням місця роботи та 

заробітної плати. Спеціальними завданнями відповідно є: закінчення 

роботи над написанням кандидатської та докторської дисертацій, 

написання підручників, наукової праці, проведення додаткових 

досліджень, розробка нових технологій [20, с. 24]. Помилковим в даному 

визначенні є використання словосполучення «звільнення працівника від 

виконання трудових обов’язків». Як уже було зазначено у випадку з 

аналізом позицій науковців щодо поняття «відпустка», при наданні 

працівникові творчої відпустки він не звільняється з роботи (процес 

звільнення супроводжується розірванням трудового договору), а 

вивільняється від виконання трудових обов’язків зі збереженням 

робочого місця (посади) та середньої заробітної плати. Фактично в 

такому разі відбувається призупинення здійснення трудових обов’язків 

на певний строк. 

С.Ф. Гуцу, в свою чергу,  визначає поняття творчої відпустки як 

тимчасове вивільнення робітника від виконання основних трудових 

обов’язків з метою закінчення певної наукової чи творчої роботи, 

впродовж якої за ним зберігається робоче місце та виплачується 

заробітна плата (винагорода) [21, с. 128]. У даному визначенні 

недоцільним є використання терміна «робітник», адже він 

використовувався в радянському законодавстві. Також вказане 

визначення потребує доповнення, оскільки автором не конкретизовано 

мету творчої відпустки, а тільки зазначено «з метою закінчення певної 

наукової чи творчої роботи». 

З огляду на малодослідженість даного поняття та на основі 

проаналізованих наявних позицій щодо дефініції «творча відпустка», а 

також враховуючи, що даний вид часу відпочинку використовується для 
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наукових цілей і виконання наукових завдань, варто називати дані 

відпустки саме науковими та навести авторське унікальне визначення 

даного поняття. Отже, під творчою відпусткою необхідно розуміти 

цільове звільнення від виконання роботи (зі збереженням робочого місця 

(посади) та заробітної плати) працівника, який успішно поєднує роботу із 

науковою діяльністю, з метою завершення ним кандидатської чи 

докторської дисертації, підвищення кваліфікації, розробки нового курсу, 

читання лекцій та дослідницької роботи в університеті, написання 

підручників, іншої комплексної наукової праці, проведення додаткових 

досліджень та розробки нових технологій. Також варто зауважити на 

тому, що під час творчої відпустки відбувається зміна роду діяльності – 

із основної роботи на творчу діяльність. Працівник зобов’язаний 

використовувати відпустку за призначенням.  

Визначивши зміст досліджуваного поняття, а також надавши нову 

назву даним відпустками (наукові відпустки), необхідно перейти до 

наступного етапу даного дослідження – вивчення сутності творчої 

відпустки. Для цього потрібно проаналізувати законодавче регулювання 

творчих відпусток. Так, ст. 16 Закону України «Про відпустки» [2] та 

постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 № 45 «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» [22] визначають, що 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 монографії та інших наукових праць і в інших 

випадках, передбачених законодавством.  

Варто вказати, що до прийняття вказаної постанови Кабінету 

Міністрів України існував інший нормативно-правовий акт, який 

регулював питання надання творчих відпусток – постанова ЦК КПРС і 

Ради Міністрів СРСР від 20.08.1956 № 1174 «Про заходи для покращення 
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підготовки й атестації наукових і педагогічних кадрів» [23]. Порівнявши 

даний нормативно-правовий акт із постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.01.1998 № 45 «Про затвердження умов, тривалості, 

порядку надання та оплати творчих відпусток», можна виділити такі їх 

спільні аспекти: умови надання творчих відпусток, підстави для надання 

творчих відпусток, тривалість творчих відпусток, необхідність 

рекомендації певного структурного підрозділу щодо доцільності надання 

творчої відпустки, збереження місця роботи та заробітної плати, 

обов’язок звітування про результати роботи під час відпустки [22]. 

Відмінним є те, що чинним національним законодавством передбачено 

надання творчої відпустки у випадку написання підручників чи наукової 

праці тривалістю до трьох місяців [22]. 

Таким чином, необхідно констатувати, що норми, які регулюють 

питання творчих відпусток, були перенесені з радянського законодавства 

в національне законодавство без адаптації до нових економічних умов та 

без відповідного наміру. Постанова Кабінету Міністрів України від 

19.01.1998 № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання 

та оплати творчих відпусток» [22] та постанова ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР від 20.08.1956 № 1174 «Про заходи для покращення 

підготовки й атестації наукових і педагогічних кадрів» [23] практично не 

мають відмінних ознак. 

Проаналізувавши дані нормативно-правові акти, варто вказати, що 

творча відпустка надається саме для закінчення дисертаційної роботи, а 

не для її написання. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 19.01.1998 № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку 

надання та оплати творчих відпусток» [22] для закінчення роботи над 

кандидатською дисертацією творча відпустка надається строком до трьох 

місяців, для закінчення роботи на здобуття наукового ступеня доктора 

наук творча відпустка надається строком до шести місяців, для 

написання підручників чи іншої наукової праці – до трьох місяців. Згідно 
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з даним положенням умовою надання відпустки є успішне поєднання 

працівником основної роботи з науковою [22]. 

Надавати творчі відпустки працівникам вищих навчальних закладів 

та наукових установ має право ректор ВНЗ або директор науково-

дослідницької установи на підставі рішення спеціалізованої вченої ради. 

При прийнятті даного рішення повинна бути врахована актуальність 

наукової праці та можливість закінчити дану наукову праці у відведений 

термін. Але наразі діючим законодавством неврегульованим залишається 

питання щодо можливості розширення строку надання творчої відпустки 

у зв’язку із складністю роботи та неможливістю закінчити її у відведений 

строк (до трьох місяців – кандидатська дисертація, до шести місяців – 

докторська дисертація). Після закінчення творчої відпустки працівник 

повинен надати звіт про виконану роботу. Також важливим питанням є 

можливість відсутності наукової чи науково-технічної ради на місці 

роботи працівника. У такому випадку творча відпустка повинна 

надаватися згідно з рекомендацією конкретного наукового чи 

навчального закладу, де працівник закріплений для підготовки і захисту 

дисертації, або того закладу, яке достатньо ознайомлене з результатами 

наукових досліджень працівника. Перелік таких закладів також 

залишається неуточненим законодавцем. 

Окремо слід зазначити, що отримати творчу відпустку можливо 

тільки один раз під час закінчення написання кандидатської чи 

докторської дисертації та за умови успішного поєднання основної 

діяльності з науковою працею, адже творча відпустка не надається 

особам, які закінчили аспірантуру чи докторантуру та працівнику-

здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно.  

Як висновок, необхідно навести тезу C.Ф. Гуцу. Науковець вказує, 

що творчу відпустку не можна трактувати як відпочинок, адже вона 

надається для виконання певного наукового чи творчого завдання. Тому 

назву вказаного періоду як відпустки вчений вважає умовним з огляду на 
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те, що відпустка асоціюється з відпочинком, а в даному випадку він 

відсутній. Працівник тимчасово змінює рід та зміст діяльності, 

тимчасово вивільняючись від виконання трудової функції на основній 

роботи. Виключна риса, яка відрізняє творчу відпустку від інших – 

наявність цільового призначення та надання звіту після її закінчення. 

Поєднуючими рисами є такі: на час відпустки за робітником зберігається 

місце роботи (посада) та заробітна плата. Творчі відпустки надаються 

працівникам поряд з іншими відпустками, передбаченими 

законодавством [21, с. 127]. Вважаємо, що творчу відпустку все ж таки 

можна вважати відпусткою навіть з огляду на зміну роду діяльності 

працівника, адже працівник вивільняється від виконання основної 

роботи, тимчасово не присутній на роботі у встановлений трудовим 

договором або контрактом робочий час. Крім закінчення написання 

кандидатської чи докторської дисертації працівник має й інший – 

вільний від роботи час. Тому, зважаючи на вищезазначене, позицію 

С.Ф. Гуцу ми вважаємо помилковою. 

Варто звернути уваги на певний виняток із загального правила 

порядку надання творчих відпусток. Так, згідно зі Статутом Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, який затверджений 

Указом Президента України від 14.01.2000 року № 64/2000 та вважається 

підзаконним нормативно-правовим актом, науково-педагогічні й наукові 

працівники університету раз на п’ять років можуть отримати за 

поданням кафедри (відділу, лабораторії) творчу відпустку тривалістю до 

одного року із збереженням заробітної плати для підвищення науково-

педагогічної кваліфікації в навчальній чи науковій установі, включаючи 

зарубіжні, або для написання монографій, підручників тощо [24].  

При дослідженні законодавства, що регулює питання надання 

творчих відпусток, було виявлено одну особливість. У Законі України 

«Про відпустки» [2] та в постанові Кабінету Міністрів України від 

19.01.1998 № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання 
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та оплати творчих відпусток» [22] законодавець робить акцент на 

успішності як умові надання творчої відпустки. Так, згідно з Законом 

України «Про відпустки» додаткова оплачувана відпустка надається 

працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у 

вищих учбових закладах, та працівникам, які успішно навчаються на 

вечірніх відділеннях професійно-технічних учбових закладів [2]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 № 45 

«Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» творча відпустка для написання підручника або наукової 

роботи надається працівникові, який успішно поєднує основну діяльність 

з творчою роботою [22]. Враховуючи важливість зазначеного питання, 

А.А. Юрченко вказує на те, що законодавцем чітко не встановлено 

критеріїв, за якими слід визначати успішно чи неуспішно працівник 

вчиться або поєднує основну роботу з творчою. У зв’язку з цим неясно, 

що слід вважати успішним навчанням: здачу сесії чи отримання якихось 

конкретних оцінок [25, с. 574].  

Більше того, не зрозуміло чому «успішність» потрібна для надання 

відпустки працівникам, які навчаються на вечірніх відділеннях 

професійно-технічних учбових закладів і у вищих учбових закладах, а 

також особам, які мають намір писати підручник або наукову роботу, а 

працівникам, які навчаються у середніх учбових закладах і працівникам, 

що закінчують написання дисертації, вона не потрібна. Також у змісті 

цих норм наявний дискримінаційний прояв, адже тільки ті особи, які 

навчаються успішно, мають право на відпустку, хоча загальновідомо, що 

розумові здібності у кожної людини різні і отримувати високі оцінки 

через різні обставини здатна не кожна людина, проте це не може бути 

підставою для позбавлення такої людини права на відпустку у зв’язку з 

навчанням [25, с. 574]. 

Таким чином, проаналізувавши наявні положення в національному 

законодавстві та позиції науковців щодо визначення сутності творчих 
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відпусток, необхідним є виділення авторського розуміння сутності 

даного виду відпустки. Отже, сутність творчих відпусток полягає у тому, 

що творча відпустка надається, перш за все, для підтримання 

наукового рівня суспільства загалом та наукового рівня кожного 

працівника зокрема. Надання творчої відпустки є засобом мотивації 

працівника до здійснення творчої діяльності, воно має гуманістичний 

характер, адже законодавець розуміє наскільки робота з написання 

кандидатської, докторської дисертації чи іншої наукової роботи є 

енергозатратною та що вказана робота потребує повного фокусування 

уваги автора. З огляду на це працівник звільняється від виконання 

роботи й при цьому зберігається його заробітна плата. Творча 

відпустка виступає допоміжним фактором у підвищенні освітнього 

рівня громадян України. 

Окремо варто звернути увагу на атиповості творчої відпустки, яку 

не слід розглядати як суто час відпочинку або ж час використаний на 

власний розсуд працівником, адже даний вид відпустки є виключно 

цільовим звільненням від виконання трудових обов’язків, що надається 

йому для реалізації творчих здібностей. 

Визначивши сутність творчих відпусток, необхідно перейти до 

кінцевого етапу даного дослідження – виокремлення ознак творчих 

відпусток. З огляду на відсутність будь-яких праць з даної тематики та 

відсутність класифікацій науковців щодо виділення ознак творчих 

відпусток варто вперше в науці трудового права виокремити ступеневу 

класифікацію ознак творчих відпусток. Таким чином ознаками творчих 

відпусток є: 

– законодавча регламентованість. Надання творчих відпусток в 

України регулюють такі нормативно-правові акти як Закон України «Про 

відпустки» [2], постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1998                 

№ 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати 

творчих відпусток» [22], Кодекс законів про працю України [3]; 
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– строковість. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.01.1998 № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку 

надання та оплати творчих відпусток» [22] творча відпустка надається 

для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

тривалістю до трьох місяців та на здобуття наукового ступеня доктора 

наук – до шести місяців; 

– доцільність. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.01.1998 № 45 «Про затвердження умов, тривалості, 

порядку надання та оплати творчих відпусток» [22] творча відпустка 

надається на підставі заяви працівника та рекомендації наукової 

(науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або 

вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації чи 

науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність 

надання творчої відпустки. Для отримання рекомендації про доцільність 

надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити 

наукову доповідь на засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де 

проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра, відділ, 

лабораторія подають вченій раді мотивований висновок з 

обґрунтуванням тривалості творчої відпустки [22]; 

– цілеспрямованість. Творча відпустка надається для 

виконання спеціальних завдань – закінчення роботи над написанням 

кандидатської чи докторської дисертацій, написання підручників, 

наукової праці, монографії, довідника, проведення додаткових 

досліджень, розробка нових технологій; 

– спеціальна умова надання. Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.01.1998 № 45 «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» [22] творча 

відпустка надається працівнику, який успішно поєднує основну 

діяльність із науковою роботою; 
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– підтвердженість. Після закінчення творчої відпустки 

працівник повинен надати звіт про виконання діяльності, у зв’язку з 

якою йому було надано даний вид відпустки; 

– збереження місця роботи та заробітної плати. Згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 № 45 «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» [22] на час творчих відпусток за працівниками зберігається 

місце роботи (посада) та заробітна плата. Порядок обчислення середньої 

заробітної плати визначається відповідно до законодавства. 

Таким чином, можна зробити висновок, що науковцями приділена 

недостатня увага понятійно-категоріальному апарату у сфері творчих 

відпусток. Це може пояснюватися невеликою популярністю даного виду 

відпустки, адже у зв’язку з інноваційними формами зайнятості працівник 

вже майже не закріплений за робочим місцем та правовідносини 

працівника і роботодавця також регулюються по-новому. Вважаємо, що 

дане дослідження сприятиме розумінню необхідності запровадженя в 

чинне законодавство України таких понять як «відпустка», «творча 

відпустка», розширенню переліку підстав надання творчих відпусток, а 

також зверне увагу науковців на важливість пошуку проблем правового 

регулювання творчих відпусток в України та, в свою чергу, акцентує 

увагу на важливості реформування даної сфери трудових правовідносин.  

 

 

1.2 Особливості сучасного стану правового регулювання творчих 

відпусток в Україні 

 

На сьогодні одним із першочергових завдань для розбудови 

демократичної, соціальної та правової держави стало формування 

законодавчої бази, в тому числі і в галузі трудового права, яка буде 

відповідати міжнародним стандартам. Здійснюючи аналіз чинного 
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законодавства, можна зробити висновок, що законодавець прагне 

підняти статус науки у суспільстві, а саме підвищити престиж науково-

технічної діяльності. Для цього відбувається стимулювання підвищення 

кваліфікації вчених. Одним з механізмів такого стимулювання науковців 

до професійного зростання є закріплена на законодавчому рівні 

можливість використовувати спеціально для цього передбачений вид 

оплачуваної відпустки – творчої. Саме тому дослідження та відповідних 

змін потребує законодавство у сфері правового регулювання творчих 

відпусток в Україні, що є неможливим без з’ясування їх місця в системі 

трудових правовідносин. 

Чинний Закон України «Про відпустки» [2], який був прийнятий 15 

листопада 1996 року, повною мірою не вирішує проблем, що існують у 

правовому регулюванні відпусток, і містить ряд недоліків, які виникають 

при застосуванні норм законодавства у даній сфері. 

Роль науки в країні безперервно зростає, що пов’язано також із 

прагненням України вступити до ЄС, а отже формування 

висококваліфікованих кадрів, інтенсивна трансформація їх 

інтелектуальних навичок і розвиток трудового потенціалу набуває 

державного значення. Євроінтеграційний розвиток України потребує 

приведення національного законодавства у відповідність до 

законодавства ЄС. Саме тому норми майбутнього Трудового кодексу 

України мають враховувати загальноєвропейські тенденції щодо 

гармонізації творчих відпусток.  

Деякі проблемні аспекти правового регулювання творчих 

відпусток залишилися поза увагою науковців. Тому метою даного 

дослідження є визначення проблем у їх правовому регулюванні, 

висвітлення місця та значення творчих відпусток на сучасному етапі 

розвитку трудового законодавства, а також внесення пропозицій щодо 

вдосконалення даного інституту. 
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Також вказана тема дослідження є актуальною з огляду на те, що 

ефективність правового регулювання творчих відпусток в Україні 

залежить від якості їх теоретичних досліджень. Вищевикладене 

зумовлює необхідність здійснення на підставі аналізу законодавчої бази 

у сфері творчих відпусток формулювання особливостей правового 

регулювання даного виду відпусток.  

Отже, підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, 

що творчі відпустки займають особливе місце у системі відпусток, при 

цьому дослідженню сучасного стану нормативно-правового регулювання 

творчих відпусток в Україні у науковій доктрині достатньої уваги не 

приділяється.  

У науці трудового права дослідженням нормативно-правового 

регулювання відпусток, в тому числі творчих, займалися такі вчені як 

В.Д. Авескулов, М.Г. Алєксандров, М.Д. Бойко, Н.Б. Болотіна, 

В.С. Венедиктов, В.М. Венедиктова, І.А. Вєтухова, О.Г. Гирич, 

В.В. Готра, Г.С. Гончарова, Є.Ю. Горева, С.Ф. Гуцу, К.І. Дмитрієва, 

С.В. Дріжчана, В.В. Жернакова, В.М. Завгородня, О.Ф. Загоруйко, 

І.В. Зуб, С.А. Іванов, Д.О. Карпенко, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиц, 

С.П. Маврин, А.Р. Мацюк, Ю.П. Орловский, А.С. Пашков, 

С.М. Прилипко, О.І. Процевський, В.І. Прокопенко, Б.С. Стичинський, 

Є.Б. Хохлов, Г.І. Чанишева, А.А. Юрченко, О.М. Ярошенко та інші. 

Дослідження сучасного стану нормативно-правового регулювання 

творчих відпусток в Україні має важливе наукове та практичне значення 

для вдосконалення законодавства. Проте комплексний науковий аналіз 

творчих відпусток в Україні не проводився. Саме тому існує необхідність 

глибокого осмислення, систематизації, узагальнення наявного матеріалу, 

розробки на цій основі пропозицій щодо вдосконалення законодавства у 

сфері нормативно-правового регулювання творчих відпусток в Україні, 

що є необхідним для сучасної юридичної науки. Вищезазначене і 

зумовило вибір даної теми дослідження та свідчить про її актуальність. 
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Статтею 45 Конституції України [1] передбачено, що кожен, хто 

працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням 

днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, 

встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і 

виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Також у частині 

другій зазначеної статті вказано, що максимальна тривалість робочого 

часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної 

відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього 

права визначаються законом [1]. Отже, в Основному Законі України не 

закріплено норми, що стосуються конкретних видів відпусток, в тому 

числі творчих, а містяться лише загальні положення щодо права на 

відпустку, її оплати та інші умови щодо здійснення такого права. 

Нормативне закріплення творчої відпустки, а також її умови, тривалість, 

порядок надання та оплати, слід шукати у спеціалізованих правових 

актах, що регулюють питання надання відпусток та безпосередньо 

визначають їх види в Україні.  

Статтею 4 Закону України «Про відпустки» [2] від 15 листопада 

1996 року встановлені наступні види відпусток:  

1) щорічні відпустки, до яких належать: а) основна та б) додаткові 

(за роботу в шкідливих і важких умовах праці; за особливий характер 

праці; інші додаткові відпустки);  

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;  

3) творчі відпустки;  

4) соціальні відпустки;  

5) відпустки без збереження заробітної плати;  

6) інші види відпусток, встановлені законодавством, колективними 

угодами, колективним і трудовим договором.  

Необхідно зазначити, що творчі відпустки законодавчо закріплені, 

але дефініція даного виду відпустки у нормативно-правовій базі 

відсутня, що породжує понятійно-категоріальну невизначеність.  
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Саме ж визначення поняття «творча відпустка» відсутнє у Законі 

України «Про відпустки» [2]. Згідно зі ст. 16 зазначеного Закону творча 

відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, 

написання підручників та в інших випадках, передбачених 

законодавством [2]. Щодо тривалості, порядку, умов надання та оплати 

творчих відпусток, то Закон відсилає до норм постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання 

та оплати творчих відпусток» [22], в якій вказано наступне: «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 монографії, довідника 

тощо» [22]. Тобто, творчі відпустки надаються для конкретно 

визначеного кола осіб з чітко визначеним цільовим призначенням, а саме 

для закінчення написання дисертаційних робіт, монографій, підручників 

тощо. 

Поняття «творча відпустка» міститься також у статті 77 Кодексу 

законів про працю (далі – КЗпП), яка фактично дублює статтю 16 Закону 

України «Про відпустки», а саме: «Творча відпустка надається 

працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників 

та в інших випадках, передбачених законодавством» [3].  

Таким чином, норми українського законодавства, що регулюють 

питання у сфері надання творчих відпусток, дублюють одна одну. При 

цьому, як уже було зазначено, визначення поняття «творча відпустка» 

відсутнє в нормативно-правових актах України, що призводить до 

виникнення дискусій серед науковців при віднесенні тієї чи іншої 

відпустки до окремого виду. Тому слід внести зміни до чинних 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання 

відпусток в Україні та надати загальне визначення творчої відпустки. 
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Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» визначає 

тривалість надання такого виду відпусток. Відповідно до неї творча 

відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук тривалістю до трьох місяців та на здобуття наукового 

ступеня доктора наук – до шести місяців надається працівнику, який 

успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою [22]. Тобто 

відпустка надається не для написання дисертаційної роботи, а для 

закінчення роботи над нею, при цьому враховується актуальність 

наукової праці й можливість закінчити дисертацію за час відпустки. 

Також однією із особливостей правового регулювання творчих відпусток 

в Україні є законодавчо закріплений термін тривалості такого виду 

відпустки, а саме для закінчення дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук відпустка надається працівнику тривалістю до 

трьох місяців та на здобуття наукового ступеня доктора наук – до шести 

місяців. 

Вчений В.В. Готра у своєму дисертаційному дослідженні на тему 

«Правове регулювання часу відпочинку за законодавством України» 

акцентує увагу на такій особливості правового регулювання творчих 

відпусток як формулювання «успішно поєднує основну діяльність із 

науковою роботою». Науковець зазначає, що вказане формулювання є 

достатньо суб’єктивною підставою для надання творчої відпустки та 

наголошує на необхідності або законодавчого закріплення критеріїв 

«успішності», або ж виключення такої умови з урядової постанови «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» [10, с. 127]. Вважаємо, дане зауваження слушним, адже 

термін «успішність» носить суб’єктивний характер, до того ж стає 

незрозумілим, що законодавець розуміє під даним виразом та яке він 

відіграє значення у правовій процедурі надання творчих відпусток. 
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Слід погодитися з вищенаведеними позиціями вчених щодо 

формулювання у нормативно-правових актах України, що регулюють 

відносини у сфері надання творчих відпусток, поняття «успішно поєднує 

основну діяльність із науковою роботою». Таке трактування носить 

суб’єктивний характер, оскільки жодним законом не передбачено ні 

визначення самої «успішності», ні її критерії. Отже, слід виключити дану 

умову з постанови Кабінету Міністрів України [22]. 

Наступною особливістю, на яку слід звернути увагу, є те, що в 

чинному законодавстві відсутні норми, які врегульовували б питання 

відповідальності працівника за нецільове використання творчої 

відпустки. Тому законодавцю необхідно закріпити у нормативно-

правових актах норму, що зобов’яже працівника відзвітувати перед 

роботодавцем про результати своєї діяльності під час творчої відпустки, 

а також понести відповідальність у разі використання такої відпустки не 

за призначенням. 

Науковець А.А. Юрченко з приводу вищевказаної особливості 

правового регулювання творчих відпусток зазначає наступне: «У разі, 

коли працівникові надається відпустка для завершення дисертаційної або 

іншої наукової роботи, після її закінчення працівник зобов’язаний 

пред’явити роботодавцеві результати своєї наукової творчості». Він 

також пропонує закріпити норму про те, що у випадку не надання 

працівником протягом тижня після закінчення творчої відпустки 

роботодавцеві доказів цільового використання відпустки, останній 

отримує підставу вважати надану йому відпустку відпусткою без 

збереження заробітної плати. І у цьому випадку грошова сума, виплачена 

як оплата відпустки, підлягає стягненню з працівника [25, с. 572]. 

Вважаємо, дане положення слід врахувати при прийнятті Трудового 

кодексу України. 

Отже, однією із особливостей правового регулювання творчих 

відпусток є звіт перед роботодавцем про результати своєї діяльності під 
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час такої відпустки. Слід також зауважити, що законодавець залишив 

поза увагою питання відповідальності працівника за нецільове 

використання творчої відпустки, тому необхідно закріпити у відповідних 

нормативно-правових актах вказану норму, адже даний вид відпусток 

надається для завершення дисертаційної або іншої наукової роботи і 

після її закінчення працівник зобов’язаний показати результати своєї 

діяльності. 

Відповідно до постанови «Про затвердження умов, тривалості, 

порядку надання та оплати творчих відпусток» [22] підставами надання 

творчих відпусток є заява працівника і рекомендація про доцільність 

надання творчої відпустки наукової (науково-технічної) ради 

центрального органу виконавчої влади чи вченої ради вищого 

навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації або науково-дослідного 

інституту відповідного профілю [26]. Творчі відпустки надаються 

працівникам поряд з іншими відпустками, передбаченими 

законодавством, і оформляються наказом власника або уповноваженого 

ним органу підприємства, установи, організації. При цьому на час 

творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) та 

заробітна плата. Слід зауважити, щоб отримати таку рекомендацію 

здобувач наукового ступеня має зробити наукову доповідь на засіданні 

кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. Саме за 

результатами такої доповіді кафедра, відділ та лабораторія надають 

вченій раді мотивований висновок з обґрунтуванням тривалості творчої 

відпустки [27, с. 318]. Отже, як зазначає О.Ф. Загоруйко, окрім 

відтворювальної функції, яку відіграють творчі відпустки в системі 

трудових відносин, вони сприяють підвищенню рівня 

конкурентоспроможності потенційного носія праці як продукту-особи 

[27, с. 319]. 

При цьому, якщо здобувач наукового ступеня працює в установі, 

де немає ані наукової, ані науково-технічної ради, то творча відпустка 
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надається за рекомендацією того навчального чи наукового закладу, де 

робітник закріпився для підготовки та захисту дисертації або яке 

достатньо знайоме з результатами його наукових досліджень [21, с. 126]. 

Що стосується надання творчої відпустки для написання 

підручника чи наукової праці, то слід зазначити, що їх кількість 

законодавством не регламентується. При цьому пунктом 3 постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, 

порядку надання та оплати творчих відпусток» [22] визначено, що творча 

відпустка надається також для написання підручника чи наукової праці 

тривалістю до трьох місяців. Відповідна відпустка надається на підставі 

заяви працівника та довідки видавництва про включення підручника чи 

наукової праці до плану випуску видань на поточний рік. Якщо ж 

підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча 

відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, 

підписаною всіма членами авторського колективу [22].  

Враховуючи вищенаведене, необхідно умови і порядок надання 

творчих відпусток закріпити в єдиному кодифікованому акті трудового 

права – Трудовому кодексі України. 

Ще однією особливістю правового регулювання творчих відпусток 

відповідно до п. 5 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» [22] є те, що на час творчих відпусток за працівниками 

зберігається місце роботи (посада). Тобто працівник лише тимчасово 

звільнюється від виконання основної роботи, при цьому зберігаючи за 

собою всі привілеї.  

Необхідно зауважити, що досліджувана постанова Кабінету 

Міністрів не має відмінних ознак від нормативного акта Радянського 

Союзу «Про порядок надання творчих відпусток». Таким чином, 

визначальним для двох нормативних документів є: тривалість відпустки, 

умови надання, підстави для надання відпустки, рекомендації певного 
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структурного підрозділу щодо доцільності надання творчої відпустки, 

збереження місця роботи та середньої заробітної плати. Суттєвою 

відмінною рисою між постановою Кабінету Міністрів від 19 січня 1998 

року № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та 

оплати творчих відпусток» і постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів 

СРСР від 20 серпня 1956 року № 1174 «Про заходи по покращенню 

підготовки і атестації наукових і педагогічних кадрів» [28] є те, що 

чинним законодавством України передбачено надання творчої відпустки 

тривалістю до 3-х місяців ще й у випадку написання підручників чи 

наукової праці та обов’язок працівника звітувати про результати 

проведеної роботи за час відпустки (у чинному нормативно-правовому 

акті дана норма не закріплена) [20, с. 134]. Проаналізувавши діючий 

правовий акт, що стосується надання творчих відпусток, та порівнявши 

його з тими, що діяли в СРСР, можна зробити висновок, що зміст роботи 

працівника, який перебуває у творчій відпустці, та правове регулювання 

такого виду відпустки залишилися незмінними.  

Деякі вчені звертають увагу на непослідовність позиції 

законодавців щодо регулювання творчих відпусток. Зокрема в ст. 186 

проекту Трудового кодексу [29] закріплюється, що тривалість, порядок, 

умови надання та оплати творчих відпусток визначаються Кабінетом 

Міністрів України, тобто вказана стаття має відсильний характер. Ми 

вважаємо за необхідне закріпити положення постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання 

та оплати творчих відпусток» від 19 січня 1998 року № 45 в ст. 186 

Проекту, адже саме в Трудовому кодексі, а не в підзаконних нормативно-

правових актах має міститися порядок і умови надання інших видів 

відпусток [30, с. 328-329]. З нашої точки зору, дана пропозиція є 

слушною, тому що завдання Трудового кодексу України полягає в 

розв’язанні проблем в трудовому праві, що постали на сьогодні. Тому 

проект Трудового кодексу потребує доопрацювання в сфері правового 
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регулювання відпусток у контексті закріплення вже існуючих положень 

щодо творчих відпусток, а не містити відсильні норми до інших 

нормативно-правових актів.  

Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» [22] ще однією особливістю правового регулювання творчих 

відпусток є те, що творча відпустка не надається для закінчення 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук 

особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також 

здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно. Тобто 

скористатися можливістю отримати творчу відпустку на зазначених 

підставах можна тільки один раз. 

При цьому, як зазначають вчені С.Ф. Гуцу та М.В. Нечипорук, для 

самостійної роботи над кандидатськими дисертаціями спеціалісти, які 

безпосередньо працюють у науково-дослідній галузі, повинні мати 

закінчену вищу освіту, глибокі професійні знання і досвід практичної 

роботи з обраної спеціальності не менше двох років, можуть 

зараховуватися здобувачами вченого ступеня при вищих навчальних 

закладах або наукових установах [21, с. 125]. Отже, дані дослідники 

вказають на таку ознаку правового регулювання творчих відпусток як 

обов’язковість вищої освіти у наукових працівників, які бажають 

закінчити написання дисертаційної роботи. Вона передбачає наявність 

умінь, практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 

сукупність систематизованих знань, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі 

знань за певною кваліфікацією [31]. 

Слід зазначити, що в деяких національних навчальних закладах 

України дещо по-іншому вирішується питання щодо надання творчої 

відпустки. Прикладом є п. 7.6 Статуту Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка [24], який є національним 

університетом зі статусом самоврядного (автономного) державного 

вищого навчального закладу. Науково-педагогічні й наукові працівники 

університету один раз на п’ять років мають право отримати за поданням 

кафедри (відділу, лабораторії) творчу відпустку тривалістю до одного 

року зі збереженням заробітної плати для підвищення науково-

педагогічної кваліфікації в навчальній чи науковій установі, включаючи 

зарубіжні, або для написання монографій, підручників тощо. Як зазначає 

Г.О. Барабаш, вищерозглянуте положення Статуту говорить про належну 

увагу до науково-педагогічних та наукових працівників, яка приділяється 

в університеті, що є провідним вищим навчальним закладом та здобув 

загальнодержавне і міжнародне визнання [32, с. 154-155]. Підтримуємо 

позицію автора стосовно того, що в інших національних ВНЗ 

вищезазначена норма відсутня і вважаємо, що постанову Кабінету 

Міністрів України від 19 січня 1998 року № 45 [22] необхідно доповнити 

положенням про можливість надання кожні п’ять років творчої відпустки 

тривалістю 6 місяців для виконання будь-якої творчої роботи провідним 

фахівцям усіх наукових установ [32, с. 155].  

Розглянувши вищезазначені нормативно-правові акти, можна 

зробити висновок, що наступною особливістю правового регулювання 

творчих відпусток є визначення їх мети, яка закріплена законодавцем. 

Вона полягає в тому, що творчі відпустки надаються для закінчення 

написання дисертаційних робіт, написання підручника, монографії тощо. 

Вчена Л.Н. Гаращенко творчі відпустки відносить до різновиду 

відпусток спеціального призначення, які надаються працівникам науки, 

та зазначає, що даний вид відпусток надається не для відпочинку, а для 

виконання спеціального завдання (написання підручників або 

навчальних посібників, завершення роботи над кандидатською або 

докторською дисертацією), яке вимагає особливого напруження сил [20, 

с. 26-27]. Схожої позиції дотримується А.А. Юрченко, який відзначає, 
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що у науці трудового права часом відпочинку загальноприйнято 

називати період часу, під час якого працівник звільнений від виконання 

своїх трудових обов’язків і який він може використовувати на власний 

розсуд. У випадку творчої відпустки не йде мова про використання часу 

на власний розсуд працівника, адже у кожного виду відпустки є своя 

конкретно визначена мета. Цільова мета творчої відпустки полягає у 

тому, що під час її тривалості працівник повинен написати дисертацію, 

підручник, монографію тощо. Таким чином очевидно, що у вказаних 

випадках така ознака часу відпочинку як «можливість використання його 

за власним розсудом» відсутня [25, с. 573]. Також необхідно підтримати 

точку зору А.Т. Стесіна щодо визначення змісту творчих відпусток. 

Оскільки творчі відпустки надаються не для відпочинку, а для 

досягнення певних результатів, виконання якогось завдання, то цілком 

логічно відносити їх до відпусток спеціального цільового призначення 

[20, c. 45]. 

Таким чином, особливістю правового регулювання творчих 

відпусток, яка закріплена безпосередньо в нормативно-правових актах, є 

цільове призначення даного виду відпустки, а саме виконання 

спеціального завдання: творчого чи наукового. Тому вважаємо, що 

термін «творча відпустка» є досить суб’єктивним, адже відпустка завжди 

асоціюється з відпочинком. У випадку з творчими відпустками працівник 

тимчасово звільняється від виконання основної роботи з метою 

закінчення написання дисертаційних робіт, написання підручника, 

монографії тощо. Отже, законодавцю слід у проекті Трудового кодексу 

України [29] закріпити главу «Вільний час», до якої варто віднести час 

відпочинку (перерви, святкові, вихідні дні та щорічні відпустки), тобто 

той час, який працівник може використовувати на власний розсуд, а 

також главу «Неробочий час цільового призначення», яка регулюватиме 

творчі та інші види відпусток, тобто час, протягом якого працівник 
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звільнений від виконання трудових обов’язків з певною конкретно 

визначеною на законодавчому рівні метою.  

Підсумовуючи, зробимо висновок, що час, який надається 

працівникові для написання наукової роботи, не є часом відпочинку, так 

як даний вид відпустки має цільовий напрямок, а не використовується на 

власний розсуд, адже творча відпустка – це тимчасове звільнення 

працівника від виконання його основних трудових обов’язків з метою 

закінчення певної наукової чи творчої роботи, впродовж якої за ним 

зберігається робоче місце (посада) та виплачується середня заробітна 

плата.  Після закінчення цього часу у працівника на руках повинен бути 

реальний результат своєї роботи, а саме дисертація або інша наукова 

праця.  

З вищезазначеного слід виокремити наступну особливість 

правового регулювання надання творчих відпусток, а саме вузьке коло 

підстав надання такого виду відпусток. Ми вважаємо дану особливість 

суттєвим недоліком, а тому пропонуємо розширити коло підстав для 

надання творчої відпустки. Наприклад, це може бути проведення 

наукового дослідження чи наукового експерименту, створення новітніх 

технологій тощо. У зв’язку з цим слушним буде закріпити на 

законодавчому рівні право трудових колективів, підприємств, установ чи 

організацій надавати своїм працівникам творчу відпустку на інших 

підставах і більшої тривалості. 

Слід зауважити на тому, що немає єдиного кодифікованого 

міжнародного нормативно-правового акта, який був би спрямований на 

комплексне правове регулювання у сфері творчих відпусток. Тому варто 

розглянути та проаналізувати ратифіковані Україною міжнародні 

документи у сфері відпусток загалом та провести паралель з творчими 

відпустками. 

Так, відповідно до ст. 3 Конвенції про оплачувані відпустки № 132 

(переглянута 1970 року) [33], яка була ратифікована Україною Законом 
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України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці                   

№ 132 (переглянутої) 1970 року про оплачувані відпустки» від 29.05.2001 

року [34], кожна особа, до якої застосовується дана Конвенція, має право 

на оплачувану відпустку встановленої мінімальної тривалості, але 

відпустка ні в якому разі не може становити менше трьох робочих 

тижнів за один рік роботи. Схожа норма зазначена і в ч. 3 с. 2 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) [35], яка ратифікована 

Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Європейської 

соціальної хартії (переглянутої)» від 14. 09. 2006 [36]. У ній, зокрема, 

зазначається: «З метою забезпечення ефективного здійснення права на 

справедливі умови праці держава зобов’язується встановити щорічну 

оплачувану відпустку, але вже тривалістю не менше чотирьох тижнів». 

При цьому у ст. 6 зазначеної Конвенції вказано, що офіційні і традиційні 

святкові та неробочі дні, незалежно від того, випадають вони на період 

відпустки чи ні, не зараховуються як частина мінімальної оплачуваної 

відпустки. Також можуть не зараховуватися як частина мінімальної 

оплачуваної відпустки періоди непрацездатності, яка викликана 

хворобою чи нещасним випадком. Проаналізувавши вищенаведені норми 

Конвенції про оплачувані відпустки, можна виокремити ще одну 

особливість правового регулювання у сфері надання творчих відпусток, а 

саме до тривалості даного виду відпусток не слід зараховувати офіційні і 

традиційні святкові та неробочі дні, а також періоди непрацездатності 

особи, що викликані хворобою, адже дана обставина унеможливлює 

використання творчої відпустки за цільовим призначенням. 

 Статтею 7 вищезазначеної Конвенції [33] закріплено, що кожна 

особа, яка користується відпусткою, отримує за повний період цієї 

відпустки принаймні свою нормальну чи середню заробітну плату 

(включаючи еквівалент готівкою будь-якої частини цієї винагороди, яка 

звичайно видається натурою і яка не є постійною виплатою, що 

здійснюється незалежно від того, перебуває ця особа у відпустці чи ні), 



 
 

40 

нараховану відповідно до методу, що визначається компетентним 

органом влади або іншим відповідним органом у кожній країні. При 

цьому у даній статті Конвенції зазначено, що суми, які належать до 

виплати, виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не 

передбачено в угоді, що стосується цієї особи і роботодавця. Тобто, ще 

однією особливістю правового регулювання творчих відпусток є їх 

оплачуваність. Ця особливість означає, що кожна особа, яка 

користується відпусткою, повинна отримати за повний період цієї 

відпустки свою нормальну чи середню заробітну плату. Дана норма 

закріплена також п. 5 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток». При цьому норма Конвенції, в якій зазначено, що суми, що 

належать до виплати, виплачуються зацікавленій особі до відпустки, є 

недоречною для застосування її саме для творчих відпусток, адже творчі 

відпустки надаються на тривалий термін (для закінчення дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук відпустка надається 

працівнику тривалістю до трьох місяців та на здобуття наукового 

ступеня доктора наук – до шести місяців), що унеможливлює їх оплату 

наперед. 

Слід зауважити, що відповідно до п. 2 постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої 

заробітної плати» від 08 лютого 1995 року обчислення середньої 

заробітної плати для оплати часу творчої відпустки провадиться 

виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що 

передують місяцю надання відпустки. Працівникові, який пропрацював 

на підприємстві, в установі, організації менше року, середню заробітну 

плату обчислюють, виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 

першого числа наступного місяця після оформлення на роботу до 

першого числа місяця, в якому надається відпустка. Час, протягом якого 

працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних 
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причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався 

частково, виключається з розрахункового періоду [37]. 

Отже, підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, 

що творчі відпустки займають особливе місце у системі відпусток, при 

цьому дослідженню сучасного стану нормативно-правового регулювання 

даного виду відпусток в Україні у науковій доктрині достатньої уваги не 

приділяється.  

Відносини, пов’язані з творчими відпустками, регулюються 

Конституцією України, Законом України «Про відпустки», Кодексом 

законів про працю України, постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» та міжнародно-правовими актами у сфері надання відпусток.  

У ході дисертаційного дослідження та проведеного аналізу позицій 

науковців щодо сучасного стану нормативно-правового регулювання 

творчих відпусток в Україні виокремлено наступні особливості даного 

питання: 

1) особливістю правового регулювання творчих відпусток є те, 

що норми українського законодавства, які регулюють питання у сфері 

надання даного виду відпусток, дублюють одна одну. При цьому 

визначення поняття «творча відпустка» відсутнє в нормативно-правових 

актах України, що призводить до виникнення дискусій серед науковців 

при віднесенні тієї чи іншої відпустки до окремого виду. Тому слід 

внести зміни до чинних нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини у сфері надання відпусток в Україні та надати загальне 

визначення творчої відпустки; 

2) однією з особливостей правового регулювання творчих 

відпусток в Україні є законодавчо закріплений термін тривалості творчої 

відпустки. Зокрема у постанові Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» від 19 січня 1998 року [22] зазначено, що для закінчення 
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дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук даний вид 

відпустки надається працівникові тривалістю до трьох місяців та на 

здобуття наукового ступеня доктора наук – до шести місяців; 

3) згідно зі ст. 16 Закону України «Про відпустки» від 15 

листопада 1996 року [2] творча відпустка надається не для написання 

дисертаційної роботи, а для закінчення роботи над нею, при цьому 

враховуються актуальність наукової праці й можливість закінчити 

дисертацію за час відпустки; 

4) однією з особливостей правового регулювання творчих 

відпусток є формулювання у нормативно-правових актах України, що 

регулюють відносини у сфері надання творчих відпусток, поняття 

«успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою». Таке 

трактування носить суб’єктивний характер, оскільки жодним законом не 

передбачено ні визначення самої «успішності», ні її критерії. Тому слід 

виключити дану умову з постанови Кабінету Міністрів України [22]. 

Таким чином це сприятиме недопущенню погіршення нормального 

здійснення трудової діяльності у зв’язку із наданою творчою відпусткою; 

5) особливістю правового регулювання творчих відпусток є 

необхідність надання звіту роботодавцеві про результати своєї діяльності 

під час такої відпустки. Слід також зауважити, що законодавець залишив 

поза увагою питання відповідальності працівника за нецільове 

використання творчої відпустки, тому необхідно закріпити у відповідних 

нормативно-правових актах вказану норму, адже даний вид відпусток 

надається для завершення дисертаційної або іншої наукової роботи і 

після її закінчення працівник зобов’язаний показати результати своєї 

діяльності. Тобто ознакою виступає контроль з боку роботодавця 

шляхом отримання від працівника звіту про результати діяльності 

протягом усього терміну творчої відпустки; 

6) особливістю правового регулювання творчих відпусток 

відповідно до п. 5 постанови Кабінету Міністрів України «Про 
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затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» [22] є те, що на час творчих відпусток за працівниками 

зберігається місце роботи (посада). Це свідчить про таку ознаку як 

законодавчо передбачена гарантія стабільності і непорушності трудових 

правовідносин; 

7) особливістю правового регулювання творчих відпусток 

відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» від 19 січня 1998 року [22] є те, що творча відпустка не 

надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуру 

чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня 

повторно. Тобто скористатися можливістю отримати творчу відпустку на 

зазначених підставах можна тільки один раз; 

8) особливістю правового регулювання творчих відпусток, яка 

закріплена безпосередньо в нормативно-правових актах, є цільове 

призначення даного виду відпустки, а саме виконання спеціального 

завдання: творчого чи наукового. Тому вважаємо, що термін «творча 

відпустка» є досить суб’єктивним, адже відпустка завжди асоціюється з 

відпочинком. У випадку з творчими відпустками працівник тимчасово 

звільняється від виконання основної роботи з метою закінчення 

написання дисертаційних робіт, написання підручника, монографії тощо. 

Тому законодавцю слід у проекті Трудового кодексу України [29] 

закріпити главу «Вільний час», до якої варто віднести час відпочинку 

(перерви, святкові, вихідні дні та щорічні відпустки), тобто той час, який 

працівник може використовувати на власний розсуд, а також главу 

«Неробочий час цільового призначення», яка регулюватиме творчі та 

інші види відпусток, тобто час, протягом якого працівник звільнений від 

виконання трудових обов’язків з певною конкретно визначеною на 

законодавчому рівні метою;  
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9) особливістю правового регулювання надання творчих 

відпусток є вузьке коло підстав надання такого виду відпусток. Тому слід 

розширити коло підстав для надання творчої відпустки. Наприклад, це 

може бути проведення наукового дослідження чи наукового 

експерименту, створення новітніх технологій тощо. У зв’язку з цим,  

слушним буде закріпити на законодавчому рівні право трудових 

колективів підприємств, установ чи організацій надання своїм 

працівникам творчу відпустку на інших підставах і більшої тривалості; 

10) відповідно до ст. 6 Конвенції про оплачувані відпустки № 

132 [33] до тривалості творчих відпусток не слід зараховувати офіційні і 

традиційні святкові та неробочі дні, а також періоди непрацездатності 

особи, що викликані хворобою, адже дана обставина унеможливлює 

використання творчої відпустки за цільовим призначенням; 

11) особливістю правового регулювання творчих відпусток, 

яка закріплена у постанові Кабінету Міністрів України [22] та Конвенції 

про оплачувані відпустки № 132 [33] є те, що кожна особа, що 

користується відпусткою, повинна отримати за повний період цієї 

відпустки свою нормальну чи середню заробітну плату, обчислення якої 

провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців 

роботи, що передують місяцю надання відпустки. Працівникові, який 

пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, 

середню заробітну плату обчислюють, виходячи з виплат за фактичний 

час роботи, тобто з першого числа наступного місяця після оформлення 

на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка. Час, 

протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших 

поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або 

зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. 

Отже, право на творчу відпустку має будь-яка особа, що перебуває 

у трудових відносинах з підприємством, установою чи організаціє 

незалежно від форми власності та має на меті закінчення написання 
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певної наукової чи творчої роботи. При цьому держава гарантує 

збереження робочого місця (посади) та виплату середньої заробітної 

плати, що, в свою чергу, підкреслює соціальну спрямованість розвитку 

держави. 

Вищенаведені особливості правового регулювання творчих 

відпусток та зазначені правові підходи щодо вдосконалення деяких 

недоліків у дані сфері забезпечать конкретність правового регулювання 

даного виду відпусток, що полегшить правозастосовну практику, а 

норми трудового права враховуватимуть загальноєвропейські тенденції 

щодо гармонізації творчих відпусток. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Відпустка – це встановлений законодавством, трудовим або 

колективним договором вид часу відпочинку визначеної тривалості 

(обчислюється в календарних днях), який надається працівникові для 

безперервного відпочинку з метою відновлення працездатності, як 

правило, із збереженням робочого місця (посади) та заробітної плати. 

2. Під творчою відпусткою необхідно розуміти цільове 

звільнення від виконання роботи (зі збереженням робочого місця 

(посади) та заробітної плати) працівника, який успішно поєднує роботу із 

науковою діяльністю, з метою завершення ним кандидатської чи 

докторської дисертації, підвищення кваліфікації, розробки нового курсу, 

читання лекцій та дослідницької роботи в університеті, написання 

підручників, іншої комплексної наукової праці, проведення додаткових 

досліджень та розробки нових технологій. 

3. Сутність творчої відпустки полягає у тому, що вона 

надається, перш за все, для підтримання наукового рівня суспільства 

загалом, та наукового рівня кожного працівника зокрема. Творча 
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відпустка є мотивацією працівника до здійснення творчої діяльності, 

адже державі необхідні науковці, які допомагають своїм критичним 

аналізом реформувати законодавство в тій чи іншій сфері та правову 

систему України в цілому. З іншого боку, творча відпустка має 

гуманістичний фактор, адже законодавець розуміє наскільки робота з 

написання кандидатської, докторської дисертації чи іншої наукової 

роботи є енергозатратною та потребує повного фокусування уваги 

автора. Тому працівник вивільняється від виконання трудової функції на 

основній роботі й з огляду на це за ним зберігається заробітна плата. 

Цілком очевидно, що наразі потрібно підвищувати освітній рівень 

громадян України. Саме тому творча відпустка виступає допоміжним 

фактором у вдосконаленні даної діяльності, адже відсутність наукових 

працівників негативно впливатиме на державний механізм в цілому. 

4. Ознаками творчих відпусток є: 

– законодавча регламентованість.  

– строковість; 

– доцільність; 

– цілеспрямованість; 

– спеціальна умова надання; 

– підтвердженість; 

– збереження місця роботи та заробітної плати. 

5. Особливостями сучасного стану правового регулювання 

творчих відпусток є: 

– норми українського законодавства, які регулюють питання у 

сфері надання даного виду відпусток, дублюють одна одну; 

– законодавчо закріплений термін тривалості творчої 

відпустки, при цьому творча відпустка надається не на весь термін 

написання дисертаційної роботи, а лише для закінчення роботи над нею; 

–  недопущення погіршення нормального здійснення трудової 

діяльності у зв’язку із наданою творчою відпусткою; 
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– контроль з боку роботодавця шляхом отримання від 

працівника звіту про результати діяльності протягом усього терміну 

творчої відпустки; 

– законодавчо передбачена гарантія стабільності і 

непорушності трудових правовідносин; 

– творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які 

закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу 

одного й того ж наукового ступеня повторно; 

– цільове призначення даного виду відпустки, а саме 

виконання спеціального завдання: творчого чи наукового; 

– вузьке коло підстав надання такого виду відпусток; 

– до тривалості творчих відпусток не слід зараховувати 

офіційні і традиційні святкові та неробочі дні, а також періоди 

непрацездатності особи, що викликані хворобою, адже дана обставина 

унеможливлює використання творчої відпустки за цільовим 

призначенням; 

– кожна особа, яка користується відпусткою, повинна 

отримати за повний період цієї відпустки свою нормальну чи середню 

заробітну плату, обчислення якої провадиться виходячи з виплат за 

останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання 

відпустки. 

6. Право на творчу відпустку має будь-яка особа, що перебуває у 

трудових відносинах з підприємством, установою чи організацією 

незалежно від форми власності та має на меті закінчення написання 

певної наукової чи творчої роботи. При цьому держава гарантує 

збереження робочого місця (посади) та виплату середньої заробітної 

плати, що, в свою чергу, підкреслює соціальну спрямованість розвитку 

держави. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИДИ, ГАРАНТІЇ ТА ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТВОРЧИХ ВІДПУСТОК 

 

2.1 Види творчих відпусток і їх особливості (кожного окремого виду) 

 

Правове регулювання видів творчих відпусток в межах трудового 

права наразі характеризується неоднорідністю. Процеси реформування 

трудового законодавства, що почалися з набуттям Україною 

незалежності, перехід від планової економіки до ринкової, договірні 

засади взаємодії працівників та роботодавців спричинили перегляд в 

тому числі і питань творчих відпусток як додаткових гарантій для 

працівників у науковій сфері.  Особливості умов надання, тривалості і 

оплати творчих відпусток не були належним чином визначені нормами 

трудового права. 

Види творчих відпусток досліджувалися в умовах недосконалості 

підзаконного правового регулювання  в умовах існування постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, 

порядку надання та оплати творчих відпусток» [22]. Але практика 

правозастосування норм, що регулюють питання умов, тривалості, 

порядку надання і оплати творчих відпусток у рамках сьогодення 

зумовила необхідність дослідження окремих видів творчих відпусток як 

специфічного різновиду більше «часу, вільного від виконання трудових 

обов’язків», ніж власне відпустки в її сутнісному розумінні. 

Актуальність нашого дослідження обумовлена потребою вивчення 

видів творчих відпусток з метою вдосконалення проекту нового 

Трудового кодексу України [29], який, незважаючи на своє довготривале 

доопрацювання та повернення суб’єкту законодавчої ініціативи, 

потребує доповнення в частині положень, які регулюють окремі 

різновиди творчих відпусток задля забезпечення реалізації регулятивної 



 
 

49 

та охоронної функції трудового права, в межах яких здійснюється обмін 

цінностями працівників і роботодавців.  

Більше того, виокремлення власних критеріїв класифікації творчих 

відпусток, характеристика основних видів творчих відпусток обумовлена 

потребами роз’яснень подолання колізій між Кодексом законів про 

працю України [3], Законом України «Про відпустки» [2] та підзаконним 

правовим регулюванням даного питання. Також сьогодні постала 

необхідність виокремлення нових видів творчих відпусток, що давно 

відомі світовій практиці правозастосування, які ні фактично, ні 

формально не застосовуються в Україні через відсутність нормативної 

визначеності. 

Питаннями видів творчих відпусток займалося небагато вчених-

правників. Серед науковців, які приділяли певну увагу даному питанню, 

можна назвати Н.Б. Болотіну, М.Д. Бойка, В.С. Венедіктова, 

І.А. Вєтухову, Л.П. Гаращенко, О.Г. Гирич, В.В. Готру, С.Ф. Гоцу, 

К.І. Дмитрієву, М.І. Іншина,  Л.І. Лазор, С.М. Прилипка, В.І. Прокопенка, 

О.І. Процевського, В.Г. Ротаня, М.П. Стадника, Б.С. Стичинського, 

О.А. Трюхан, Н.М. Хуторян, Г.І.  Чанишеву,  О.М. Ярошенка та  інших. 

Питання видів творчих відпусток розглядалося ними лише в контексті 

інших тем дослідження і залишалося поза детальним аналізом науковців. 

Тому необхідність дослідження даного питання є яскраво вираженою і 

потребує оновленого доктринального розгляду. 

Досліджуючи семантичне значення поняття «вид», можна 

зазначити, що у Тлумачному словнику української мови поняття «вид» 

розглядається як: 1) окремий різновид у ряді предметів, явищ, процесів і 

таке інше; 2) підрозділ, що об’єднує ряд предметів, явищ за спільними 

ознаками і входить до складу загальнішого [38, с. 381]. Отже, поняття 

«вид» означає окрему одиницю. Але дисертаційне дослідження є 

системним і нам необхідно вибудовувати взаємозв’язки між певними 
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явищами та процесами, тому слово «вид» ми неодмінно пов’язуємо з 

поняттям «класифікація».  

Так, «класифікація» у словнику української мови розглядається як 

система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за 

спільними ознаками, властивостями [39, c. 175]. В той же час у 

юридичній літературі акцентується увага на тому, що класифікація – це 

складова частина типізації, розподіл комплексного явища на види, групи, 

окремі елементи, що є однопорядковими [40, c. 87]. 

На підставі вищевикладеного можна прийти до висновку, що поділ 

на види певного явища є класифікацією, яка передбачає виокремлення 

критеріїв, за якими відбувається системне об’єднання однопорядкових 

елементів. Поряд із цим варто відмітити, що правове регулювання поділу 

на види обумовлює пропозиції з об’єднання і різнопорядкових елементів 

за багатьма спільними критеріями. 

Зазначимо, що творча відпустка визначається у п. 3 ч.1 ст. 4 Закону 

України «Про відпустки» [2] як самостійний вид відпустки. Поряд із цим 

у науковій літературі творча відпустка відноситься до так званих 

цільових відпусток. Такі позиції у своїх наукових дослідженнях 

поділяють О.М. Постніков [41, с. 123], С.Ф. Гуцу [42, с. 75], 

О.Ф. Загоруйко [27, с. 319] та багато інших. Водночас не підлягає 

сумніву те, що творча відпустка є самостійним видом відпустки, а отже 

може підлягати внутрішній диференціації на окремі види. Однак деякі 

науковці вказують на необґрунтованість  поділу творчих відпусток на 

види у зв’язку з тим, що у ст. 4 Закону України «Про відпустки» [2] 

визначається творча відпустка як один самостійний вид [43, с. 5].  

Ми не погоджуємося з позицією неможливості класифікації 

творчих відпусток на види через обмеженість буквального тлумачення 

норм права. Зокрема прикладом помилкового тлумачення за аналогію є, 

наприклад, те, що «порядок проведення референдумів визначається 

законом», однак такий закон не один, а їх декілька і таке звужене 
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розуміння призводить до безсилості трудового права продовжувати курс 

на «експансію». 

У науковій літературі є різні підходи до виокремлення критеріїв 

класифікації відпусток. А.Ф. Грошин поділяє  відпустки  на:   

а) відпустки  для  відпочинку;   

б) відпустки  через тимчасову  непрацездатність;   

в)  відпустки  з  особливим  цільовим  призначенням без 

визначення критерію.  До відпусток з особливим цільовим призначенням 

він відносить творчі та навчальні відпустки [44, с. 9]. Наприклад, за 

критерієм тривалості відпустки поділяються на основні і додаткові [45,     

с. 332]; за критерієм оплачуваності відпустки поділяються на оплачувані 

та відпустки без збереження заробітної плати [46, c. 228]; за критерієм 

цільового призначення відпустки поділяються на навчальні, творчі, 

відпустки по вагітності та пологах, по догляду за дитиною тощо [47,              

c. 164]; за критерієм нормативного закріплення відпустки поділяються на 

ті, що передбачені міжнародними конвенціями та актами Міжнародної 

організації праці, законодавчими актами, підзаконними актами і ті, що 

встановлюються локальними актами; залежно від строку відпустки – 

короткострокові (від 3 до 14 днів), нормального строку (від 14 до 28 днів) 

і довготривалі (від 28 і більше днів) [48, c. 372]; за критерієм 

обов’язковості відпустки: відпустки, надання яких є обов’язком 

роботодавця, наприклад, щорічні оплачувані відпустки та відпустки, 

надання яких є правом роботодавця, наприклад, творчі відпустки; за 

критерієм категорій осіб, яким надаються відпустки: відпустки для 

неповнолітніх, жінок, працівників з особливо важкими умовами праці, 

наукових працівників тощо [49, с. 298]. 

Отже, аналізуючи вищевикладене, можна помітити широкий 

спектр класифікацій, виокремлення різноманітних критеріїв поділу 

відпусток на види. Однак, найбільш наближеними до практичного 

значення є поділ відпусток за критерієм цільового призначення. Багато з 
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наведених класифікацій не можна застосувати до поділу на види творчих 

відпусток, однак кожен з цих критеріїв дозволяє виокремити власні 

наукові рекомендації та твердження. 

Цікаво, що С.Ф. Гуцу пропонує класифікувати їх за критерієм 

цільового призначення на: щорічні трудові відпустки та відпустки 

цільового призначення [50, с. 9]. Вказаний науковець та М.В. Нечипорук 

пропонують взагалі переглянути існуючу класифікацію відпусток, що 

закріплена у чинному законодавстві. Загальною особливістю будь-яких 

видів творчих відпусток є те, що, на відмінну від відпусток для 

відпочинку, її надання не залежить від трудового стажу працівника на  

конкретному  підприємстві [21, с. 127].   

Аналізуючи вищевикладені критерії класифікації, можливо 

виокремити  відпустки  за критерієм їх характеру: соціальні, навчальні, 

декретні, творчі тощо. Якщо творчу відпустку аналізувати як єдине ціле, 

то її можна вважати самостійним видом відпустки, який передбачає 

збереження заробітної плати, довготривалим видом відпустки, цільовою 

відпусткою, закріпленою у законодавчих та підзаконних нормативних 

актах. Однак цей підхід є занадто вузьким і ми не можемо його 

дотримуватись у нашому дослідженні, тому на основі наданих 

класифікацій відпусток, проаналізованих за доктринальними джерелами, 

можна класифікувати творчі відпустки за наступними критеріями:  

– за тривалістю відпустки: до трьох місяців для завершення 

написання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) та до шести місяців на здобуття наукового ступеня 

доктора наук; до трьох місяців для написання підручника чи наукової 

праці; 

– за цільовим призначенням: для виконання спеціальних 

творчих завдань – написання дисертації, підручника чи наукової праці 

тощо; 



 
 

53 

– за категорією осіб, яким надаються творчі відпустки (з 

огляду на тлумачення правових норм та практику їх застосування, так як 

у законодавстві чітко не зазначено їх перелік): для наукових працівників, 

науково-педагогічних працівників, для творчих працівників, для 

аспірантів, для докторантів, для авторських колективів тощо. 

Отже, широка класифікація творчих відпусток дає змогу виявити 

внутрішні особливості даного поняття, особливості загальноправового 

принципу єдності та диференціації правового регулювання праці тощо. 

Проте самої класифікації недостатньо для того, щоб охарактеризувати 

кожен вид творчої відпустки,  тому перейдемо безпосередньо до 

загальної характеристики кожного з видів. 

Види творчих відпусток пропонується розглядати в межах 

критерію цільового призначення відпустки, адже в його межах можна 

буде охарактеризувати і всі інші. А.В. Гусєв зазначає, що, виходячи з 

соціально-економічного поняття вільного часу як частини позаробочого 

часу, призначеного для відпочинку, громадської діяльності, виховання 

дітей, задоволення різних соціальних (культурних, пізнавальних, 

творчих) потреб особистості, до вільного слід відносити не тільки час 

відпочинку і час навчальних відпусток, але також і час відпусток по 

догляду за дитиною, творчих відпусток, відпусток, що надаються 

працівникам у зв’язку з професійним навчанням, перенавчанням та 

підвищенням кваліфікації (перекваліфікацією) з відривом від 

виробництва, час для участі в діяльності державних і громадських 

органів [51, с. 7]. 

Безумовно, що протягом цього часу поряд з реалізацією соціальних 

функцій задовольняються також і фізіологічні потреби (в їжі, сні тощо), 

певна частина часу витрачається працівниками на проїзд до місця роботи 

або навчання, підготовку до праці. Тому фактично вільного часу завжди 

менше, ніж наданого працівникам часу відпочинку, часу навчальних та 

творчих відпусток тощо. Однак, оскільки з правових позицій основне 
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призначення зазначених вище періодів часу полягає в задоволенні 

соціально-культурних, пізнавальних та творчих потреб, ці періоди слід 

розглядати в якості правових форм вільного часу працівників.  

Зазначимо, що першим видом творчих відпусток є відпустки для 

завершення написання дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, яка надається строком до 3 (трьох) місяців. У чинному 

трудовому законодавстві не визначено, за яких умов вважатиметься, що 

працівник може продовжити цю відпустку. Але системно тлумачачи 

правові приписи, за яких не можна погіршувати становище працівника, 

його умови праці, продовження такої відпустки не буде вважатися 

погіршенням його становища, якщо працівник за власним бажанням 

просить продовжити таку відпустку. Тим більше, що трудове право – це 

галузь права, яка оперує більше диспозитивними нормами, ніж 

імперативними, а в ст. 77 Кодексу законів про працю України не 

передбачено кінцевого строку надання творчих відпусток, а є тільки 

посилання на відповідну постанову Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» [22], у якій і зазначений строк до трьох місяців. Однак через 

неврегульованість даного питання на рівні Кодексу наразі роботодавці не 

продовжують строк надання такої відпустки. Передумови для 

правомірності такої їх поведінки наявні, адже якщо щорічна оплачувана 

відпустка збігається за часом з додатковою відпусткою у зв’язку з 

навчанням (п. 3, 4 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про відпустки» [2]), то 

щорічна оплачувана відпустка продовжується на кількість днів 

додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. Проте виходом із даної 

ситуації може слугувати передбачення права на продовження строків 

творчої відпустки у локальних правових актах роботодавця – наказах, а 

ще краще – в колективному договорі, адже така умова аж ніяк не 

погіршує становище працівників і хоч і не передбачена трудовим 

законодавством, але і не суперечить йому. Інше питання, що такий стан 
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речей невигідний для роботодавця, на якого покладається обов’язок 

зберегти заробітну плату працівнику протягом дії творчої відпустки. 

Проте у колективному договорі знову ж таки можна передбачити, що при 

зверненні працівника до роботодавця щодо продовження строку надання 

творчої відпустки, вона йому надається, але протягом продовженого 

строку творчої відпустки роботодавець не забезпечує збереження 

заробітної плати за працівником. 

Розширення локального правового регулювання у сфері надання 

творчих відпусток є інструментом заповнення прогалин у сфері 

трудового законодавства і тому, на наш погляд, саме завдяки йому 

можливе повноцінне регулювання трудових та пов’язаних з ними 

відносин з огляду на значимість такого регулювання для учасників 

правовідносин. 

Зазначимо, що право на отримання такої відпустки для завершення 

кандидатської дисертації наразі мають тільки аспіранти і здобувачі 

(останні вже не набираються у вищі навчальні заклади відповідно до змін 

до Закону України «Про вищу освіту» [31]), а докторської – докторанти. 

До аспірантів відносяться особи, які мають вищу освіту за фахом і 

навчаються в аспірантурі і які займаються написанням дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Прийом до аспірантури 

проводиться на конкурсній основі приймальною комісією щорічно і в 

терміни, що встановлюються вищими навчальними закладами та 

науковими установами, організаціями. Термін навчання в денній 

аспірантурі не повинен перевищувати трьох років, а у заочній – 

чотирьох. Порядок продовження терміну навчання в аспірантурі за 

заочною формою перебуває у віданні цих установ і організацій. Особи, 

які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі, не мають права 

повторного навчання в аспірантурі за рахунок коштів бюджету і, 

відповідно, повторного отримання творчих відпусток. 
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Щодо докторантів, то фактично за новим Законом України «Про 

вищу освіту» [31] і аспіранти навчаються в докторантурі, бо після 

захисту дисертації матимуть науковий ступінь доктора філософії. 

Натомість сучасна докторантура – це форма підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у вищих навчальних 

закладах та наукових організаціях. Докторантура є завершальним 

освітнім рівнем системи освіти [52, c. 55].  

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що в 

аспекті надання творчих відпусток аспіранти денної форми навчання не 

можуть отримати творчі відпустки з огляду на недоцільність їх надання, 

адже складно буде обґрунтувати необхідність надання додаткової 

гарантії особі, якій і так в силу навчання з відривом від виробництва 

надаються  відповідні щорічна основна та додаткові відпустки у зв’язку 

зі здачею іспитів. 

Зауважимо, що порядок надання такої творчої відпустки 

наступний. З метою оформлення творчої відпустки для закінчення 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора 

філософії) працівник повинен подати до уповноважених осіб 

роботодавця такі документи: а) заяву про надання творчої відпустки для 

закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії); 2) рекомендацію наукової (науково-технічної) ради 

центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого 

навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації чи науково-дослідного 

інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої 

відпустки [31]. Така рекомендація надається за умови, якщо здобувач 

наукового ступеня виступить з науковою доповіддю на засіданні 

кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. За 

результатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають вченій раді 

мотивований висновок з обґрунтуванням тривалості творчої відпустки 

[31]. 
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Коментуючи даний пункт Постанови, визначаючи особливості 

данного виду творчої відпустки, зауважимо, що вона містить певні 

технічні і редакційні неточності. По-перше, формат такої наукової 

доповіді, її реквізити, обов’язкові складові жодним актом не визначено 

(варто було б передбачити, щоб вимоги до такої доповіді визначалися 

колективним договором). Така ситуація обумовлює випадки, коли 

працівнику необґрунтовано відмовляють у наданні творчої відпустки у 

зв’язку з «недостатньою обґрунтованістю наукової доповіді». По-друге, у 

абз. 1 п. 2 Постанови йдеться про альтернативні органи для вирішення 

питання про надання творчої відпустки (вчена рада, наукова рада, 

науково-технічна рада науково-дослідного інституту відповідного 

профілю) і позначаються вони єдиним терміном – «вчена рада». Однак 

дане поняття не відповідає суті тих альтернативних органів, які зазначені 

вище.  

По-третє, з огляду на недостатню урегульованість даного питання з 

Постанови випливає, що кафедра, відділ, лабораторія подають вченій 

раді тільки мотивований висновок про тривалість творчої відпустки, 

навіть не аналізуючи наявність підстав для її надання. Вважаємо таку 

ситуацію з правовим регулюванням непослідовною, адже як випливає з 

аналізу Постанови висновок є рекомендаційним і остаточне рішення 

прийматиме все ж таки вчена рада. За таких обставин взагалі 

незрозумілою є мета надання такої доповіді на кафедру, у відділ, 

лабораторію, якщо їх висновок має значення тільки для встановлення 

тривалості відпустки.  

По-четверте, здобувач може проводити роботу не на одній кафедрі, 

а ще й, наприклад, в лабораторії. Незрозумілим тоді залишається питання 

про необхідність подання такої доповіді на кожну кафедру, а також у 

лабораторію. А з порядку випливає, що подавати таку доповідь треба за 

місцем, де здійснюється наукова робота, однак він не визначає, які дії 
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слід вчиняти працівнику, якщо таких місць декілька, наприклад, 

аспірант, який вивчає хімічні сполуки. 

По-п’яте, Постановою передбачено остаточний порядок 

затвердження надання творчої відпустки наказом власника або 

уповноваженого ним органу. При цьому з логічного ланцюжка випадає 

стадія взаємодії вченої ради, яка функціонує окремо, і власника або 

уповноваженого ним органу. Врешті стає незрозумілим, хто прийматиме 

остаточне рішення про надання працівнику творчої відпустки: вчена рада 

чи роботодавець або уповноважена ним особа. 

Також нез’ясованими залишаються критерії успішності поєднання 

основної трудової діяльності працівника з науковою роботою. З цього 

твердження аж ніяк не випливає, який саме документ працівник повинен 

подати вченій раді чи то кафедрі або лабораторії (або в обидва місця, де 

проводиться наукова робота), чи то безпосередньо роботодавцю або його 

уповноваженій особі, що підтвердив би успішне «поєднання» 

працівником його трудової діяльності і наукової роботи. Для вирішення 

даної проблеми було б достатньо, на наш погляд, передбачити у проекті 

Трудового кодексу України норму, відповідно до якої працівнику 

надається така відпустка, якщо він протягом року не притягувався до 

дисциплінарної відповідальності. 

Однак, якщо  щодо працівників, які пишуть дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук, відсутнє роз’яснення з приводу 

критерію успішності, то стосовно навчальних відпусток таке роз’яснення 

існує. Виходячи з цього, спробуємо з’ясувати, чи можна субсидіарно 

застосувати існуючі роз’яснення до порядку надання власне творчих 

відпусток.  

Поняття «успішне навчання» розшифровано в листі Міністерства 

праці і соціальної політики України від 06.09.2005 № 09-402 [53]. Так, 

успішним вважається навчання студентів, які не мають академічної 

заборгованості за минулий курс і до початку наступної сесії виконали з 
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позитивною оцінкою не менше 75% контрольних робіт, а інші 25% 

контрольних робіт та курсових надали для рецензії. Підтвердженням 

успішного навчання працівника-студента є відсутність у нього 

академічної заборгованості та надана навчальним закладом довідка-

виклик на сесію. Це підтверджують у наданій консультації і фахівці 

Міністерства праці і соціальної політики України [54]. Працівники, які 

мають низьку успішність, замість додаткової оплачуваної навчальної 

відпустки мають право претендувати на отримання відпустки без 

збереження заробітної плати. Таке право дає ст. 202 Кодексу законів про 

працю України [3], яка вимагає від роботодавців створювати сприятливі 

умови для поєднання роботи з навчанням.  

Проаналізувавши вищевикладене, можемо констатувати, що 

навчання в аспірантурі та докторантурі теж пов’язане із отриманням 

балів, оцінюванням. І в такому випадку критеріями мають бути 

кандидатські та докторські іспити для визначення успішності особи-

працівника. Водночас в цьому аспекті існує внутрішня суперечність, 

адже працівник, який належним чином навчається, який вважається 

успішним, швидше за все не буде потребувати творчої відпустки для 

закінчення написання дисертації. 

Ми вважаємо, що творча відпустка може застосовуватися як захід 

стимулювання сумлінного виконання працівником своїх трудових 

обов’язків. Кодекс законів про працю України не встановлює примірної 

класифікації заохочень, що можуть застосовуватися до найбільш 

ефективних працівників власником або уповноваженим ним органом [3]. 

У статті 143 Кодексу лише вказується, що до працівників підприємств 

можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в 

затверджуваних трудовими колективами правилах внутрішнього 

трудового розпорядку [55, с. 194]. Норми, що регламентують заохочення 

працівників, тільки тоді виконують своє призначення як стимулятори 

активної трудової діяльності, сумлінного і чесного ставлення до праці, 
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коли вони правильно і справедливо застосовуються. В іншому випадку, 

вони можуть викликати прямо протилежний результат. Найбільш 

характерними недоліками в практиці заохочень є те,  що роботодавець 

застосовує масові заохочення членів колективу без ретельного аналізу 

дійсних заслуг кожного працівника, його особистого внеску в роботу 

колективу. Такий підхід знецінює заохочення і вони перестають 

сприйматися як визнання дійсних трудових заслуг, оскільки в таких 

ситуаціях в число заохочувані потрапляють і недобросовісні працівники. 

Тому з аналізу вищевикладеного у сфері творчих відпусток випливає 

необхідність запропонувати визначити творчі відпустки як захід 

заохочення працівника, який успішно поєднує основну трудову 

діяльність і наукову роботу. Нам видається такий підхід доцільним, 

оскільки за умов, коли існує положення про «успішність», але реально 

незрозуміло для чого воно призначене, а також відсутній порядок 

застосування творчих відпусток як заходів заохочення працівників, сам 

інститут творчих відпусток втрачає будь-який сенс. 

Цікаво, що такий же порядок передбачено для надання творчої 

відпустки працівнику, який здобуває науковий ступінь доктора наук 

(окрім різниці у тривалості надання творчої відпустки – до шести 

місяців). У той же  час Д.Л. Кузнєцов зазначає, що в Латвії творча 

відпустка може бути надана здобувачам наукового ступеня кандидата 

або доктора наук, а також педагогічним працівникам для роботи над 

науковими проектами [56, c. 245]. Звісно, що твердження «науковий 

проект» є дуже обширним і загальним, однак воно безумовно охоплює 

більше, ніж дисертацію, посібник, підручник чи монографію. Це 

положення включає також і наукові експерименти, новітні дослідження, 

на проведення яких не надається творча відпустка, бо відповідний 

порядок не передбачений національним законодавством. 

Отже, резюмуючи все вищевикладене, можна визначити наступні 

особливості творчих відпусток, що надаються для завершення дисертацій 
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на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та 

доктора наук:  

1) особлива мета надання відпустки – для завершення написання 

дисертації;  

2) особлива тривалість такої відпустки – строком до трьох місяців 

для завершення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) і до шести місяців на здобуття наукового ступеня 

доктора наук;  

3) особливий порядок надання таких відпусток – за наявності 

рекомендації вченої ради щодо доцільності надання відпустки;  

4) на час відпустки зберігається заробітна плата і робоче місце. 

Творча відпустка надається не тільки для завершення дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора або кандидата наук, а й для 

написання підручників, монографії, довідника чи іншої наукової праці, 

що є третім видом творчих відпусток. Як уже зазначалось, питання 

«іншої наукової праці» повинно було б визначеним у законодавстві, 

зокрема у ч.1 ст. 77 Кодексу законів про працю України [3]. Вказаним 

нормативно-правовим актом передбачено,  що ця творча відпустка 

надається на підставі заяви працівника та довідки видавництва про 

включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на 

поточний рік [3]. 

Однак і у цьому твердженні наявні певні колізії та прогалини.                

По-перше, у законодавстві не передбачено вимог до такої заяви та до 

довідки (щодо останньої – тільки інформація, яку вона має містити). 

Проблема полягає в тому, що переважно такі довідки складаються на 

півроку і для того, щоб працю включили у план випуску видань на 

поточний рік, редакція видавництва повинна прийняти рішення про те, 

щоб надрукувати відповідне наукове дослідження. Проте незрозуміло як 

вона може прийняти таке рішення, якщо творча відпустка надається для 

«написання посібника, монографії, підручника тощо». Тобто, якщо особа 
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звернеться до авторитетного видавництва і попросить надати таку 

довідку, то авторитетне видавництво повинно відмовити у її видачі, 

оскільки воно не ознайомлювалося з повним змістом наукової роботи. В 

той же час така довідка є умовою надання творчої відпустки для 

написання відповідної наукової праці. Зазначимо, що в силу наведених 

обставин працівник буде вимушений йти в обхід положень підзаконного 

нормативно-правового акта і звертатися до менш авторитетного 

видавництва, оплачувати публікацію наперед (при ще не написаній 

науковій праці) і таким чином отримувати цю довідку. А після 

завершення написання наукової роботи працівнику необхідно розривати 

договір з менш авторитетним видавництвом, втрачати кошти і тільки 

тоді звертатися до необхідного видавництва з проханням про публікацію.  

Ще одним цікавим різновидом творчих відпусток є  творча 

відпустка для члена авторського колективу. Якщо підручник чи наукова 

праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається 

одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами 

авторського колективу [3]. Ми вважаємо, що дане положення необхідно 

виключити із чинної Постанови, оскільки воно лише ускладнює 

процедуру отримання творчої відпустки. Це пов’язано з тим, що творча 

відпустка може бути отримана і всіма членами авторського колективу, 

однак кожен з них має підписати заяву про творчу відпустку кожного 

члена авторського колективу. Видається, що немає різниці, чи наукова 

праця написана у співавторстві чи вона створена самостійно, ключовим є 

звернення працівника за відпусткою, а  надавати її чи ні – це право 

роботодавця. 

Отже, підсумовуючи сказане, можна виокремити наступні 

особливості творчих відпусток для написання наукових праць, а саме 

підручників, посібників, монографій, довідників тощо:  
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1) особлива мета – надається для написання наукових праць 

(відрізняється від інших видів тим, що призначається не на завершення 

написання, а саме на цілісний процес написання);  

2) особливий порядок надання – за наявності заяви та довідки з 

видавництва про включення праці до плану публікації на поточний рік;  

3) тривалість надання такої відпустки – до трьох місяців;  

4) за працівником зберігається робоче місце та заробітна плата;  

5) якщо наукова праця готується авторським колективом, то 

творча відпустка надається одному автору за підписаною всіма іншими 

авторами заявою. 

Резюмуючи викладене, важко назвати такий стан правового 

регулювання творчих відпусток навіть задовільним, адже поки в Україні 

ще не розповсюджене локальне правове регулювання і наявність 

декількох окреслених прогалин свідчить про ймовірність затягування 

надання творчої відпустки. З врахуванням вищевикладеного вважаємо за 

необхідне доповнити ст. 189 проекту Трудового кодексу України [29] 

наступними положеннями: 

1. Творчі відпустки надаються працівникам підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем 

їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії або доктора наук, для підготовки наукових проектів. 

2. Для отримання творчої відпустки з метою завершення 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії або доктора 

наук працівник повинен подати до уповноважених осіб роботодавця:                 

1) заяву про надання творчої відпустки для закінчення дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії або доктора наук;                          

2) рекомендацію наукової (науково-технічної) ради центрального органу 

виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу ІІІ-ІV 

рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю 

про доцільність надання творчої відпустки. Така рекомендація надається 
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за умови, якщо здобувач наукового ступеня подасть наукову доповідь на 

засідання кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова 

робота. Якщо наукова робота проводиться в декількох місцях, працівник 

зобов’язаний надати висновки з обох. За результатами доповіді кафедра, 

відділ, лабораторія подають вченій раді мотивований висновок з 

обґрунтуванням доцільності надання та тривалості творчої відпустки. 

3. Тривалість творчої відпустки для завершення написання 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

встановлюється строком до трьох місяців з можливістю продовження за 

рішенням роботодавця; для завершення написання дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук – до шести місяців з 

можливістю продовження за рішенням роботодавця; для підготовки 

інших наукових праць та проектів – три місяці з можливістю 

продовження за рішенням роботодавця; для підготовки інших наукових 

праць та проектів – три місяці з можливістю продовження за рішенням 

роботодавця. 

4. Тривалість надання творчої відпустки може бути продовжена 

не більше ніж на строк до 6 місяців в усіх випадках з обгунтуванням 

такого строку у доповіді, що подається працівником. 

5. Вимоги до документів для отримання творчої відпустки 

визначаються локальними актами підприємства, установи, організації, де 

працює працівник. 

6. Творча відпустка для написання наукової праці або 

підготовки іншого наукового проекту надається на підставі заяви 

працівника та гарантійного листа видавництва про супроводження 

публікації наукової праці чи підготовки іншого наукового проекту. 

7. Працівнику надається творча відпустка, якщо він виконав 

вимоги частин першої-шостої цієї статті і протягом року не був 

притягнутий до дисциплінарної відповідальності за основним місцем 

роботи. 
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Таким чином, на підставі вищевикладеного можемо констатувати, 

що творчі відпустки в Україні надаються в обмежених випадках і 

являють собою не стільки «творчі відпустки», скільки відпустки для 

наукових працівників або працівників, які готують наукові праці.  

У той же час існують види творчих відпусток, які не передбачені 

чинним законодавством України, однак потребують свого нормативного 

врегулювання на законодавчому рівні. Так, потребує свого врегулювання 

творча відпустка для творчих працівників. Вважаємо, що фактично 

станом на сьогодні творча відпустка повинна носити назву «наукова», 

оскільки надається тільки для досягнення наукових цілей, але аж ніяк не 

творчих. Натомість, як правильно вказує Р.О. Карімова, творчі відпустки 

повинні асоціюватися з творчістю передовсім, а не з наукою і 

передбачати для працівників реалізацію їх творчих здібностей. 

Науковець під поняттям «творчий працівник» розуміє працівника, що 

професійно створює і (або) інтерпретує культурні цінності. При цьому 

працівниками в даному випадку виступають тільки ті особи, які вступили 

в трудові відносини з роботодавцем [57, с. 145]. За цих умов 

використання в наведеному визначенні поняття «інтерпретація» замість 

терміна «виконання», як видається, дозволить поняттю «творчий 

працівник» належним чином співвідноситися з поняттям «творча 

діяльність», яке передбачає саме інтерпретацію культурних цінностей, а 

не виконання. Що стосується професійного характеру творчої діяльності, 

то, на нашу думку, дана ознака дозволить відмежувати працівників, в чиї 

трудові обов’язки входять створення або інтерпретація культурних 

цінностей, наприклад, артистів оперети, від працівників інших професій, 

що займаються творчою діяльністю виключно за своїм бажанням, у 

вільний від виконання трудових обов’язків час. Наприклад, юристу ніхто 

не може заборонити займатися балетом як хобі в танцювальній студії. 

Іншими словами, і в першому і в другому випадку ми маємо справу з 

працівниками, але їх трудові обов’язки принципово різні; трудо-
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правового значення творча діяльність набуває лише в першій ситуації, 

коли буде частиною трудової функції. Видається, що запропоноване 

науковцем визначення поняття «творчий працівник» повинно міститися 

не тільки в чинному Законі України «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки» [58], але і в новому Трудовому кодексі 

України, у розділі, присвяченому регулюванню творчої праці. Такої 

глави не існує на даний момент, але вона цілком може з’явитися в 

майбутньому, враховуючи існуючу тенденцію до посилення 

диференціації в регулюванні праці окремих категорій працівників. 

Зважаючи на те, що творчі відпустки є відпустками з цільовим 

призначенням, цільовим призначенням цієї відпустки буде вивчення 

репертуару перед гастролями, написання п’єси, лібрето тощо. З цього 

приводу А.В. Гусєв правильно зауважує: «Законодавство про відпустки 

довгі роки розвивалося головним чином шляхом диференціації. Слід 

визнати, що цей шлях був швидше засобом збільшення тривалості дуже 

коротких відпусток, ніж способом урахування реальних відмінностей в 

умовах і характері праці» [51, с. 10]. 

У перспективі диференціацію творчих відпусток доцільно (з 

урахуванням збільшення тривалості мінімальної відпустки) розширити. 

Однак кожен вид диференціації вимагає спеціального обґрунтування. 

Обов’язковими підставами диференціації в правовому регулюванні 

творчих відпусток повинні виступати ступінь тяжкості праці, яка 

залежить від стану виробничого середовища, характеру і змісту 

виконуваної роботи, природно-кліматичних умов, а також деякі 

суб’єктивні якості працівника (вік, стан здоров’я). Основними правовими 

засобами диференціації у сфері творчих відпусток можуть послугувати 

акти локального правового регулювання. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна стверджувати 

про необхідність врегулювання надання такого виду творчих відпусток 

як відпустка творчим працівникам. Основними особливостями таких 
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відпусток є їх цільове призначення (творчі цілі – підготовка до 

гастролей, написання п’єси, лібрето тощо) і можливість надання творчої 

відпустки не за місцем основної роботи. 

Також за цільовим призначенням в Україні наразі відсутнє правове 

регулювання творчих відпусток для організації симпозіумів, круглих 

столів, конференцій, наукових і творчих зустрічей тощо. Зауважимо, що 

вияв організаційних здібностей також є аспектом активізації працівника, 

його особливостей. Водночас, на наш погляд, така творча відпустка 

повинна характеризуватися короткотривалістю – від 1 до 10 днів і без 

збереження заробітної плати, однак з наданням компенсації за 

організацію заходу і коштів на відшкодування витрат на відрядження. 

Більше того така відпустка могла надаватися працівникам підприємств, 

установ, організацій будь-якої форми власності.  

Отже, особливостями такої творчої відпустки було б: 1) її цільове 

призначення – для організації заходів, зустрічей наукового, творчого 

характеру; 2) короткотривалий характер; 3) без збереження заробітної 

плати, але зі збереженням  робочого місця і відшкодуванням витрат на 

організацію заходів. 

Також варто зазначити, що в Україні відсутнє особливе правове 

регулювання надання творчих продовжуваних відпусток педагогічним 

працівникам. Так, у майже всіх державах СНД педагогічні працівники 

організації, що здійснює освітню діяльність, не рідше ніж через кожні 10 

років безперервної педагогічної роботи мають право на тривалу 

відпустку строком до одного року, порядок та умови надання якої 

визначаються в порядку, встановленому урядовим органом, що здійснює 

функції з вироблення державної політики та нормативно-правового 

регулювання у сфері освіти [59, c. 118]. 

Зауважимо, що у відповідних положеннях про такі відпустки в 

Російській Федерації. Білорусі, Молдові зазначено, що тривалість стажу 

безперервної викладацької роботи встановлюється відповідно до записів 
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у трудовій книжці або на підставі інших належним чином оформлених 

документів. Питання обчислення стажу безперервної викладацької 

роботи розглядаються адміністрацією освітньої установи за погодженням 

з профспілковим органом [59, c. 118-119]. 

Проаналізувавши вищевикладене, зазначимо, що в цілому ці 

відпустки також повинні вважатися творчими, оскільки вони 

передбачають обов’язкове дотримання  мети такої відпустки – соціальної 

реабілітації вчителя, педагога. Однак, як свідчить практика, 

правозастосування таких норм у державах СНД роботодавці неохоче 

дотримуються цих норм, адже майже рік за працівником зберігається 

робоче місце, а нових працівників треба навчати педагогічній діяльності, 

здобувати досвід тощо. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що 

особливостями такої творчої відпустки є: 1) надання її усім працівникам 

педагогічної сфери, які мають безперервний стаж у ній не менше 10 

років; 2) довготривала відпустка – до 1 року; 3) мета такої творчої 

відпустки – соціальна реабілітація педагога. 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що правове регулювання видів творчих відпусток і визначення 

їх особливостей повинно піддаватися більшому ступеню диференціації у 

сфері праці. Так, зокрема, встановлення правових засад регулювання 

творчих відпусток дозволить посилити гарантії науковим, творчим, 

педагогічним та іншим працівникам у досягненні ними рівня соціальної 

значущості. Правове регулювання творчих відпусток повинно бути 

повністю закріпленим у новому Трудовому кодексі України з метою 

попередження порушення прав працівників та роботодавців у сфері праці 

і досягнення завдань, функцій і гарантій надання творчих відпусток, про 

які піде мова у наступному підрозділі нашого дисертаційного 

дослідження. 
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2.2 Завдання, функції та гарантії надання творчих відпусток 

Правове регулювання часу відпочинку в Україні пов’язане зі 

збалансуванням ряду міжнародних стандартів, європейських 

нормативних вимог, національних правових норм та локальних актів, в 

яких визначено керівні засади регулювання трудових та пов’язаних з 

ними відносин. Наукова та творча робота окремих категорій працівників 

передбачає необхідність виконання ряду завдань, що вимагають 

особливого підходу і докладання зусиль інтелектуального характеру. 

Більше того досягнення відповідного рівня дотримання трудових прав 

працівників, їх належного забезпечення на рівні установи, організації 

гарантується через систему надання і оплати відпусток. Спрямованість, 

функціональне призначення та досягнення певного соціального 

результату є ключовими характеристиками та причинами нормативного 

регулювання надання працівникам творчих відпусток. 

Завдання, функції та гарантії виступають критеріями значимості 

для суспільства конкретного правового явища. У межах дослідження 

правового регулювання творчих відпусток ці критерії є ключовими для 

визначення напрямів подальшого реформування трудового права як 

науки та трудового законодавства в цілому. При цьому завдання, функції 

та гарантії надання творчих відпусток формують правове поле для 

підвищення рівня наукових досліджень, зацікавленості працівників у 

науковій сфері, еволюції наукових технологій в цілому. 

Актуальність нашого дослідження пов’язана із необхідністю 

рекодифікації трудового законодавства в частині надання творчих 

відпусток із врахуванням їх сутнісної спрямованості, функціонального 

призначення, забезпеченості прав та обов’язків наукових і науково-

педагогічних працівників, інших творчих працівників та роботодавців 

для виконання спеціальних творчих завдань. Визначення в нашій роботі 

завдань, функцій і гарантій надання творчих відпусток в Україні 
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дозволить створити підґрунтя для підвищення престижності творчої, 

наукової, інтелектуальної, педагогічної праці.  

Створення сприятливих умов для творчої праці не повинно бути 

лише обов’язком роботодавця, адже організація суспільного життя 

покладається на державний апарат, що зокрема уособлюється і у 

законодавчому органі. Вдосконалення правового регулювання творчих 

відпусток повинно перш за все враховувати необхідність створення 

комфортних і безпечних умов праці для проведення наукових 

експериментів, досліджень новітніх наукових технологій, написання 

наукових і творчих робіт. Водночас поєднання завдань, функцій і 

гарантій надання творчих відпусток дозволить з’ясувати наявність 

прогалин і недоліків правового регулювання в досліджуваному аспекті. 

Питання завдань, функцій і гарантій надання творчих відпусток 

майже не досліджувалося в науці трудового права. Однак певну увагу 

цим питанням приділяли Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, 

С.В. Вишновецька, О.Є. Гапон, Л.П. Гаращенко, Є.Ю. Горева, С.Ф. Гуцу, 

В.В. Жернаков, І.В. Зуб, С.О. Іванов, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, 

А.М. Курінний, О.Я. Лаврів, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць, 

М.В. Нечипорук, В.І. Прокопенко, П.Д. Пилипенко, В.Г. Ротань, 

О.Є. Сонін, А.Т. Стесіна, Н.М. Хуторян, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко 

та інші. Незважаючи на наявність окремих досліджень на дану тематику, 

наразі завдання, функції та гарантії надання творчих відпусток 

розглянуті в доктрині трудового права не в повній мірі, що і зумовлює 

необхідність комплексного дослідження окресленого питання. Більше 

того визначені аспекти є надважливими в умовах євроінтеграції, 

прийняття нового Трудового кодексу України, який повинен містити 

положення Закону України «Про відпустки» [2]. 

Досліджуючи семантичне значення поняття «завдання», зазначимо, 

що у словниках воно вживається у наступних аспектах:  
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1) наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, 

справа і т. ін.;  

2) мета, до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити [60, c. 40];  

3) складне питання для вирішення;  

4) проблема, що потребує свого розв’язання;  

5) вправа, яка вирішується шляхом вибудовування умовиводів [61, 

с. 547]. Отже, в довідковому розумінні завдання – це інструмент 

досягнення мети, засіб виконання основного призначення, питання, що 

потребує вирішення тощо. 

Натомість у науці трудового права поняття «завдання» носить 

дещо інше смислове навантаження. Так, В.І. Щербина визначає завдання 

як «активізовану, конкретизовану та сформульовану перед кимось або 

чимось мету (ціль)» [62, c. 26]. При цьому В.І. Зуб слушно вказує на 

специфіку завдань трудового права,  стверджуючи, що «головним 

завданням трудового права є захист працівників від свавілля 

роботодавця» [63, c. 302]. Ми вважаємо, що завдання не слід 

ототожнювати із ціллю, адже остання – більш глобальний орієнтир, 

пріоритет, що є ідеальним результатом впливу норм трудового права на 

суспільні відносини. На наш погляд, завдання є інструментами для 

досягнення мети, воно виступає її засобами, через які можливо отримати 

результат у вигляді збалансованості інтересів працівників та 

роботодавців. На підтвердження сказаного В.М. Толкунова та 

К.М. Гусов зазначають, що завдання трудового права – це один з 

різновидів соціальних завдань суспільства. Ці завдання спрямовані на 

досягнення цілей правового регулювання праці та їх здійснення [64,                 

с. 37]. Д.Г. Хацуріані натомість зауважує, що «саме цілі і завдання права 

вказують на ті основні напрямки, за якими відбувається правовий вплив, 

активність права» [65, c. 25]. 

Також важливим є завдання розробки нової концепції трудового 

права в умовах ринкової економіки і на її основі проведення оновленого 



 
 

72 

об’єднання найважливіших норм трудового законодавства в новому 

кодифікованому законі» [66, c. 5]. 

Тож проаналізувавши викладені доктринальні позиції, можемо 

сформулювати наступне визначення завдань творчих відпусток – це 

соціально обумовлені, нормативно визначені, конкретизовані та 

активізовані інструменти, засоби, способи досягнення мети правового 

регулювання часу відпочинку працівників, які виконують спеціальні 

творчі функції. 

Розглядаючи безпосередньо завдання творчих відпусток, 

зауважимо, що перш за все необхідно брати до уваги єдність та 

диференціацію умов праці. В межах нашого дослідження особливо 

актуальною є саме диференціація умов праці, адже надання творчих 

відпусток регламентується ст. 77 Кодексу законів про працю України [3] 

та ст. 16 Закону України «Про відпустки» [2]. Зауважимо, що у 

преамбулі зазначеного Кодексу вказано його завдання: «Кодекс законів 

про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення 

громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до 

продуктивної і творчої праці». З цього випливає, що завданням всього 

трудо-правового регулювання повинно стати забезпечення прояву 

творчості в здійсненні трудової функції працівником. 

На підставі вищевикладеного зазначимо, що першим завданням 

надання творчих відпусток є забезпечення реалізації права працівника на 

вияв творчих здібностей через диференціацію умов надання творчої 

відпустки. На думку С.А. Іванова, Р.З. Лівшиця та Ю.Г.  Орловського,  

завданням  диференціації  є  індивідуалізація  загальної правової  норми  

стосовно  окремих  категорій  працівників,  які  володіють неоднаковими  

здібностями  або  працюють  в  різних  умовах [67, c. 118]. На наш 

погляд, така диференціація здійснюється через:  
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1) практику надання творчих відпусток переважно науково-

педагогічним працівникам, аспірантам, методичним працівникам, 

науковцям тощо;  

2) особливий строк надання відпустки;  

3) особливий порядок погодження надання такої відпустки вищими 

навчальними закладами;  

4) можливість надання такої відпустки як із збереженням, так і без 

збереження заробітної плати. 

Однак при цьому право на творчість в процесі праці не означає, що 

таку гарантовану законом можливість можуть мати тільки творчі 

працівники. Так, рекомендація ЮНЕСКО «Про становище творчих 

працівників» [68, c. 376-393] закріплює під поняттям творчого 

працівника будь-яку особу, що створює або інтерпретує твори мистецтва, 

яка бере участь таким чином у їх відтворенні, яка вважає свою творчу 

діяльність невід’ємною частиною власного життя і таким чином сприяє 

розвитку мистецтва і культури і визнана або вимагає визнання в якості 

такого, незалежно від того, пов’язана вона чи ні трудовими відносинами 

та чи є вона чи ні членом якоїсь асоціації (п. 1 розділу 1). Таке 

визначення кореспондує визначенню  «професійний творчий працівник», 

наведеному у ст. 1 Закону України «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки» [58]. На наш погляд, творчі відпустки 

повинні надаватися не тільки науковим працівникам, а і особам, які 

виконують спеціальні творчі завдання. Такий підхід повною мірою 

підтверджує практика правозастосування. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» творчі відпустки надаються працівникам підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності за основним місцем 

роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата або доктора наук, для написання підручника, монографії, 
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довідника тощо. Постанова обмежує тривалість відпустки строком від 

трьох до шести місяців [22]. 

Цікаво, що ч. 2 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» [31] не 

передбачає таких наукових ступенів як «кандидат наук», а називає 

відповідний науковий рівень-еквівалент – «доктор філософії». Тож задля 

узгодження термінології пропонуємо привести зазначений вище 

підзаконний акт у відповідність до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про вищу 

освіту».  

Зауважимо також, що на відміну від Російської Федерації, в 

Україні можливість отримання творчої відпустки не пов’язується з 

безперервністю чи тривалістю педагогічного стажу, що є позитивним, 

адже наявність чи відсутність стажу не свідчить про необхідність 

отримання відпустки для написання дисертаційних, інших наукових 

робіт. Так, статтею 5 Закону Російської Федерації «Про освіту» 

закріплено право педагогічних працівників кожні десять років 

безперервної викладацької роботи отримувати тривалу відпустку до 

одного року, порядок і умови надання якої визначаються засновником і 

(або) статутом освітньої установи [69].  

Вважаємо, що сприяння реалізації творчих здібностей має 

виражатися не тільки через положення законодавчих актів, а й через 

відповідне локальне правове регулювання. Так, доволі прогресивним в 

цьому аспекті є п. 7.6 Статуту Київського національного університету     

ім. Т. Шевченка, який наразі наділений статусом національного 

університету, самоврядного вищого навчального закладу. Науково-

педагогічні та наукові працівники університету один раз на п’ять років 

мають право отримати за поданням кафедри (відділу, лабораторії) творчу 

відпустку тривалістю до одного року зі збереженням заробітної плати 

для підвищення науково-педагогічної кваліфікації в навчальній чи 

науковій установі, включаючи зарубіжні, або написання монографій, 

підручників тощо [24]. Вважаємо, що таке правове регулювання є більш 
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демократичним і справедливим, а також відображає диференціацію 

надання творчої відпустки. 

Отже, реалізація права працівника на творчість обумовлюється 

специфічним строком надання творчої відпустки, порядком погодження, 

що встановлюється на локальному рівні нормотворчості, специфічним 

колом працівників, яким надається така творча відпустка тощо. 

Наступним завданням надання творчих відпусток є забезпечення 

цільової направленості реалізації права особи-працівника на відпочинок. 

При цьому така цільова направленість, на наш погляд, може дещо 

суперечити в цілому праву працівника на відпочинок, адже протягом 

відпустки працівник повністю повинен звільнятися від виконання 

трудових обов’язків. Натомість дуже часто виникає ситуація, за якої 

особа працює викладачем у вищому навчальному закладі і для цілей 

цього ж вищого навчального закладу такій особі необхідно написати 

підручник. Це означає фактично, що викладач під час творчої відпустки 

буде виконувати трудові обов’язки, а саме – займатися педагогічною 

діяльністю, що охоплює підготовку матеріалів і написання наукової 

роботи. 

Погоджуємося із думкою Н.С. Михайлової, яка аргументує 

позицію, відповідно до якої з метою стимулювання наукової та 

методичної роботи доцільно передбачити право викладачів вищих 

навчальних закладів на творчу відпустку для закінчення роботи над 

рукописами підручників і навчальних посібників, призначених саме для 

ВНЗ. Відповідна регламентація може бути викладена наступним чином: 

«Для завершення роботи над підручником або навчальним посібником, 

призначеним для студентів вищих навчальних закладів, викладачеві на 

його письмове звернення і на підставі рішення вченої ради може бути (а 

у випадках наявності на рукописі грифа Міністерства освіти) надана 

відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю до 4 місяців у 

порядку, передбаченому локальними нормативними актами вищих 
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навчальних закладів» [70, с. 65]. Зауважимо, що у чинному законодавстві 

дане питання врегульовано не повністю, адже у ньому відсутній строк, 

на який надається творча відпустка у зв’язку з написанням підручника. 

Такі строки визначені тільки для написання дисертацій на здобуття 

вченого ступеня кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук 

(відповідно до трьох і до шести місяців). 

Важливо зазначити, що цільове надання творчої відпустки 

здійснюється за бажанням самого працівника, за його заявою і 

відповідним чином погоджується науковою (науково-технічною) радою 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, а тому не може 

вважатися примусовою працею, заборона на яку імперативно визначена в 

ст. 43 Конституції України [1], ряді міжнародних і національних 

нормативних документів.  

Отже обмеження творчої відпустки цільовим призначенням 

(написання дисертації, посібника, довідника тощо) не обмежує право 

працівника на відпочинок, адже його право на щорічну оплачувану 

відпустку зберігається, надання такої відпустки відбувається за 

зверненням працівника (є правом, а не обов’язком роботодавця), а тому 

не може вважатися примусовою працею. 

Наступним завданням надання творчих відпусток є детермінація 

нового творчого (наукового, інтелектуального) рішення і становлення 

нових суб’єктів наукової, творчої, педагогічної та іншої діяльності. Так, 

згідно з п. 5 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» [22] на  

час  творчих  відпусток  за  працівниками зберігається місце роботи  

(посада)  та  заробітна  плата. Вважаємо позитивними такі положення 

законодавства, адже за таких умов працівник наділений певною 

свободою у написанні дисертації, підручника, довідника тощо.  

Варто частково погодитися із твердженням Л.П. Гаращенко про 

те, що в деяких випадках доцільно збільшувати тривалість творчих 
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відпусток у зв’язку зі складністю наукового дослідження і з урахуванням 

особистого трудового внеску працівника. Необхідно надати право 

підприємствам, установам, організаціям закріплювати в колективному 

договорі творчу відпустку більшої тривалості, але її термін не повинен 

перевищувати одного календарного року [43, с. 14]. Однак поряд із цим 

дисертант не обґрунтовує, чому тривалість такої відпустки не має 

перевищувати один рік (на наш погляд, прослідковується аналогія з 

російським трудовим законодавством). Ми вважаємо, що така відпустка 

повинна надаватися не більше, ніж на півроку. Більше того, з 

врахуванням сказаного, варто надати право підприємствам, установам та 

організаціям не тільки можливість визначати тривалість творчих 

відпусток і порядок їх надання в колективному договорі, а взагалі надати 

право зазначеним суб’єктам вирішувати дане питання на рівні 

локального правового регулювання. 

Звертаємо увагу на те, що в проекті Трудового кодексу України 

[29] творчій відпустці не приділена належна увага. Можна погодитися із 

позицією І.К. Дмитрієвої, яка вказує на непослідовність позиції авторів 

Проекту і пропонує умови і порядок надання творчих відпусток 

закріпити в єдиному кодифікованому акті трудового права [71,                    

с. 328-329]. 

Крім цього, таке завдання творчих відпусток обумовлюється ще і 

складнощами підстав надання творчих відпусток, а саме написання 

конкретних наукових робіт (дисертацій, посібників, підручників, 

довідників тощо). При цьому ми вважаємо, що варто було б також 

передбачити можливість надання творчих відпусток для осіб, які 

здійснюють науковий експеримент, проводять лабораторні дослідження, 

новітні технологічні та інші дослідження. Тому варто дещо розширити 

підставу надання творчих відпусток твердженням «наукові та 

педагогічні, творчі, експериментальні дослідження» тощо.  
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Отже, детермінація нових творчих рішень обумовлюється 

свободою реалізації права працівника на творчість в межах творчої 

відпустки, що забезпечується через гарантії збереження робочого місця 

оплати праці. Проте варто розширювати перелік підстав надання творчих 

відпусток. 

Ще одним завданням надання творчих відпусток є забезпечення 

багатофункціональної спрямованості трудової діяльності працівника. 

Мається на увазі, що і у Законі України «Про відпустки» [2], і у 

постанові Кабінету Міністрів України  «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» [22] 

визначається, що творча відпустка для цілей, що розглядаються в межах 

нашого дослідження, може бути надана лише працівникові, який 

успішно поєднує основну трудову діяльність з науковою працею.  

Так, варто погодитися з позицією В.Г. Ротаня, І.В. Зуба, 

О.Є. Соніна про те, що творча відпустка для написання підручника або 

наукової праці тривалістю до трьох місяців надається на підставі заяви 

працівника і довідки видавництва про включення підручника чи наукової 

праці в план видання на поточний рік. Оскільки останнім часом 

одержати таку довідку дещо складніше, ніж написати заяву, істотного 

значення набуває правило, відповідно до якого творча відпустка для 

цілей, що розглядаються, може бути надана лише працівникові, який 

успішно поєднує основну трудову діяльність з науковою працею. Якщо 

підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча 

відпустка надається одному з авторів на основі письмової заяви, 

підписаної всіма членами авторського колективу [72, с. 267]. 

Аналізуючи викладену позицію, можемо стверджувати, що 

«успішність» на практичному рівні, описаному вище зазначеними 

дослідниками, вимірюється відомостями про включення наукової праці у 

план публікацій на поточний рік. Але на формальному рівні не визначено 

критеріїв успішності поєднання основної трудової діяльності та наукової 
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роботи. Водночас, як правильно вказує С.Ф. Гуцу, зі змісту цих норм 

виходить, що ті, хто навчаються успішно, мають право на відпустку, а ті, 

хто не успішно, – не мають [42, с. 73].  

Водночас ми вважаємо, що певною мірою норма про «успішне 

поєднання основної трудової діяльності та наукової роботи» є 

дискримінаційною, адже по суті вона ставить конкретні оцінки за роботу 

працівника вище можливостей його наукових досягнень. Проте, на наш 

погляд, варто було б передбачити дисциплінарну відповідальність 

працівника за нецільове використання творчої відпустки. А тому 

доцільним було б передбачити:  

1) виключення правила «успішне поєднання основної трудової 

діяльності з науковою роботою» з умов надання творчих відпусток;  

2) положення, відповідно до якого працівник зобов’язаний був би 

відзвітувати перед роботодавцем за цільове використання творчої 

відпустки. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що 

завданням надання творчих відпусток має стати також 

багатофункціональна цільова спрямованість працівника, що полягає не 

просто в успішному поєднанні основної трудової діяльності з науковою 

роботою, а у висвітленні результатів такої діяльності перед 

роботодавцем після закінчення творчої відпустки. 

Таким чином, підсумовуючи проаналізований матеріал, можна 

виокремити наступні завдання надання творчих відпусток:  

1) забезпечення реалізації права працівника на вияв творчих 

здібностей через диференціацію умов надання творчої відпустки;  

2) забезпечення цільової направленості реалізації права особи-

працівника на відпочинок;  

3) детермінація нового творчого (наукового, інтелектуального) 

рішення;  
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4) забезпечення багатофункціональної спрямованості трудової 

діяльності працівника. 

Характеризуючи поняття «функція», звернемося до його 

загальнолінгвістичного розуміння. Так, зазначене слово походить від 

латинського «functio», що означає «виконання» [73, c. 653]. У 

тлумачному словнику української мови під поняттям «функція» 

розглядається: 1) явище, яке залежить від іншого явища, є формою його 

виявлення і змінюється відповідно до його змін; 2) робота кого-, чого-

небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось. Термін 

«функціонування права» означає дію права в житті суспільства, втілення 

його функцій у суспільних відносинах [74, c. 345].  А.Я. Риженков 

зазначає, що слово «функція» походить від латинського function і вказує 

на його значення як здійснення. На його погляд, функція – це не 

призначення, що визначається як сфера застосування чогось, а його 

здійснення [75, с. 8].  

Аналізуючи наведене, можемо розглядати функцію як 

поліваріантне явище, що в динаміці передбачає спрямованість на 

регулювання певного кола відносин. В той же час функціонування є 

діяльністю, що передбачає вчинення певних дій або утримання від них. 

Тож функція може містити в собі і спрямовану дію на досягнення 

запланованого, передбачуваного результату. 

Поряд із цим в юридичній енциклопедії поняття «функції» 

трактується як напрями або види впливу права на суспільні відносини. В 

них виражається роль і призначення права в суспільстві й державі, його 

соціальна цінність та найважливіші риси. До спеціальних функцій, тобто 

власне правових (юридичних), належать насамперед регулятивна та 

охоронна функції, установча та інформаційна. Ці функції розрізняють за 

характером (способами, засобами) впливу права на суспільні відносини. 

Зазначається, що функції реалізуються шляхом відповідної діяльності 

органів державної влади [76, c. 604]. 
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З вищевикладеного випливає, що функція – це напрям діяльності 

чи впливу певного обумовленого своєю суспільною значимістю явища на 

відповідні відносини для досягнення конкретної мети, що має значення 

для суб’єктів цих відносин. 

Дослідження функцій творчих відпусток повинно базуватися на 

встановленні засад вчення про функції трудового права. Зазначимо, що 

на монографічному і дисертаційному рівнях дане питання 

досліджувалося В.І. Щербиною, який визначав функції трудового права 

як напрями його діяльності [77, с. 34]. Ми вважаємо, що функції 

трудового права є напрямами обґрунтованого, збалансованого, 

ефективного, динамічного впливу правового регулювання на трудові та 

пов’язані з ними відносини, що змінюють взаємодію їх учасників 

шляхом створення прав і обов’язків. 

Розглянувши загальнотеоретичні позиції меж розуміння понять 

«функції», «функції права», «функції трудового права», можемо перейти 

до характеристики функцій творчих відпусток. Поняття «функції 

відпусток», а тим більше «функції надання творчих відпусток» взагалі не 

визначені ні доктринально, ні у чинному законодавстві. Ми вважаємо, 

що функції надання творчих відпусток – це обумовлені потребою 

правового регулювання напрями впливу правових норм на відносини із 

надання окремим категоріям працівників творчих відпусток в 

обумовлений час і для визначеного цільового призначення, 

пов’язаного з виконанням спеціальних творчих завдань. 

Серед функцій трудового права М.Г. Александров виділяв 

виробничу, захисну, функцію забезпечення права трудящих та їх 

профспілкових або інших громадських організацій на участь в управлінні 

підприємствами, у розширенні локально-правового регулювання [49,               

c. 10-11]. І.Є. Фабер виділяв регулятивну, охоронну та виховну функції 

[78, c. 39-40]. О.І. Процевський вказує на безумовне існування двох 

функцій: виробничої і соціальної функцій трудового права [79, с. 47]. 
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В.І. Щербина визначає ряд функцій: виробнича, охоронна, захисна, 

виховна, соціальна, економічна, каральна тощо [62, 52]. Отже, фактично 

акумулювавши позиції, визначені в науковій літературі, ми можемо 

визначити ряд функцій трудового права:  

1) соціальна;  

2) стимулююча;  

3) охоронна (і її підвид – захисна);  

4) відновлювальна тощо. 

Однак не усі з визначених нами функцій повністю дублюються при 

встановленні функцій творчих відпусток. Так, до таких функцій, на наш 

погляд, можна віднести:  

1) соціальну;  

2) стимулюючу;  

3) охоронну;  

4) виховну (відтворювальну). 

Характеризуючи соціальну функцію надання творчої відпустки, 

зазначимо, що С.С. Алексєєв під загальносоціальною функцією права 

розумів виконання нею «управлінської, функціонально-сполучної ролі, 

що виступає в якості основи нормального життя суспільства» [80, с. 94].  

Тобто соціальна функція права акцентує увагу на інтересах 

суспільства, створенні правового масиву норм для забезпечення 

збалансованості соціальних стабільних інтересів. Тому з урахуванням 

вищевикладеного можемо констатувати, що соціальна стратифікація діє і 

у трудових відносинах, адже впливає на конкурентоспроможність 

окремих видів працівників на ринку праці. 

Виходячи з розуміння соціальної сфери життя як відносин, що 

виникають між людьми з приводу їх становища в суспільстві за їх місцем 

в суспільній ієрархії і виявляються в рівності або нерівності, що 

відбивається в певній соціальній структурі і ступені розвитку 
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особистості, О.С. Пашков визначає такі основні сторони соціального 

впливу трудового права:  

1) створення рівних правових можливостей для прояву і розвитку 

здібностей до праці і творчої активності громадян;  

2) сприяння процесу зближення рівня добробуту та культури, умов 

праці та побуту різних соціальних груп і тим самим удосконалення 

соціальної структури суспільства, наближенню його до соціальної 

однорідності;  

3) створення умов, що сприяють всебічному розвитку особистості 

[81, c. 22-27]. 

Аналізуючи вищевикладене, можемо констатувати, що соціальна 

функція надання творчих відпусток проявляється в наступних аспектах:  

1) розвиток здібностей і підвищення творчої продуктивності 

працівників для досягнення конкретної мети – написання дисертації, 

підручника, проведення наукового дослідження тощо;  

2) взаємодія із роботодавцем через звернення про надання творчої 

відпустки;  

3) вираження соціальної справедливості через диференціацію умов 

надання творчих відпусток згідно з категоріями працівників;  

4) створення правових засад взаємодії суспільства і працівника 

через результати його творчої відпустки;  

5) можливість для працівника реалізувати творчий потенціал за 

допомогою службової необхідності роботодавця. 

Отже, соціальна функція надання творчих відпусток полягає у 

диференціації працівників, наданні своєрідних «пільг» окремим 

категоріям працівників в якості заохочення тощо. Соціальна функція 

творчих відпусток обумовлюється в цілому соціальним призначенням 

трудового права, яке надає перевагу забезпеченню соціальної взаємодії 

між індивідами в процесі праці, збалансуванню інтересів працівників та 

роботодавців над виробничим процесом. 
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Наступною функцією є стимулююча або заохочувальна функція 

надання творчої відпустки, яка полягає, зокрема, в тому, що працівник 

при виконанні ним цільового призначення творчої відпустки досягає 

результату наукової діяльності – сформоване комплексне наукове 

дослідження. Більше того за умови розпорядження власним часом при 

збереженні заробітної плати працівник може достроково завершити 

виконання роботи, що покладалася на нього цільовою творчою 

відпусткою. Погоджуємось із думкою І.Д. Малицької, яка вказує, що 

стимулююча функція в межах трудового права проявляється у 

взаємозв’язку виробничих і соціальних факторів, зокрема через 

вироблення зацікавленості працівника у результатах праці, у отриманні 

доходу і підвищенні своєї продуктивності [82, c. 390]. 

Ми вважаємо, що стимулююча функція надання творчих відпусток 

проявляється в наступному:  

1) створенні правових основ для завершення наукової роботи 

працівника;  

2) отриманні працівником пільг;  

3) досягненні працівником соціального результату у вигляді 

захисту дисертації і здобуття наукового ступеня доктора філософії, 

доктора наук тощо і економічного результату у вигляді збереження 

заробітної плати за місцем роботи;  

4) отриманні працівником правомочності розпоряджатися своїм 

часом і самостійно надавати собі завдання в межах загального орієнтиру, 

сформульованого роботодавцем на період перебування у відпустці;  

5) існуванні для працівника гарантії збереження робочого місця 

тощо. 

Отже, на підставі вищевикладеного можемо констатувати, що 

стимулююча функція надання творчих відпусток проявляється у 

поєднанні соціальних, виробничих, економічних факторів, де поряд з 

отриманням прибутку, працівник досягає певного соціального 
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результату. Більше того при встановленні мінімального рівня 

забезпечення працівник є зайнятою особою. 

Ще однією функцією надання творчої відпустки є охоронна (та її 

підвид – захисна) функція. Н.О. Макарова зазначає, що охоронний 

напрямок правового впливу забезпечує існування правового режиму, 

незалежно від його виду. Це досягається шляхом особливого поєднання 

дозволів, обов’язків, заборон, санкцій, заходів захисту, заходів 

відновлення, заходів попередження. Таке поєднання притаманне тільки 

охоронній функції права [83, с. 112]. Тож у межах охоронної функції 

надання творчих відпусток також поєднуються певні дозволи та 

заборони. Зокрема мається на увазі дозвіл не виконувати трудові 

обов’язки, але з урахуванням існування обов’язку щодо написання 

дисертації, наукового посібника, підручника тощо. Також охоронна 

функція стимулює конкурентоспроможність особи працівника, який 

пропонує свою працю як продукт на ринку.  

І.А. Кузнєцов вказує на те, що у охоронної функції існує три 

відносно стійкі, самостійні сторони в реалізації: охорона державного 

(конституційного ладу), створення необхідних умов для забезпечення 

повної і ефективної реалізації правових приписів усіма суб’єктами; 

запобігання порушенню законодавства; виявлення припинення вчинених 

правопорушень, покарання осіб, винних у порушенні законодавства [84, 

c. 58-59]. Зазначимо, що в рамках надання творчих відпусток охоронна 

функція виражається через:  

1) створення необхідних, безпечних і комфортних умов праці 

працівнику;  

2) виявлення порушень дотримання працівником обов’язку із 

виконання спеціальних творчих завдань;  

3) притягнення сторін трудового договору до відповідальності за 

порушення законодавства, що регулює порядок надання, оплати творчих 

відпусток. 
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Разом із тим, як відзначає І.М. Ваганова, динаміка охоронної 

функції полягає насамперед у впливові заборонних та зобов’язальних 

норм. Якщо перші мають «пасивне» зобов’язання для своїх адресатів, 

тобто обов’язок утримуватися від вчинення дій, то другі передбачають 

активний обов’язок вчиняти певні дії [85, c. 15]. Так, відповідно 

працівник має активний обов’язок з виконання спеціального творчого 

завдання, у той же час такому обов’язку кореспондує обов’язок 

роботодавця, якщо останній погодився на надання творчої відпустки 

працівнику (що є його правом), забезпечити збереження робочого місця 

працівника і виплату йому протягом часу творчої відпустки заробітної 

плати. Водночас роботодавець аж ніяк не застрахований від того, що 

працівник не виконає спеціальне творче завдання, в той час як 

отримуватиме за час творчої відпустки заробітну плату. Вважаємо, що за 

такої ситуації роботодавець матиме право звільнити працівника за 

невідповідністю виконуваній роботі (п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про 

працю України [3]). 

Отже, охоронна функція правового регулювання надання творчих 

відпусток регулює аспекти попередження і припинення правопорушень у 

сфері надання і оплати творчих відпусток, забезпечення обопільного 

виконання вимог трудового законодавства в цій частині сторонами 

трудового договору. 

Виховна (відтворювальна) функція надання творчих відпусток має 

певною мірою обмежувальний характер. Як слушно вказує В.М. Лєбєдєв, 

виховна функція в трудовому праві характеризує застосування заходів 

переконання і примусу до суб’єктів трудових відносин. Вона 

виражається в нормах про заохочення та стимулювання 

високопродуктивної праці, а також в нормах про дисциплінарну 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків 

[86, c. 159]. Однак сьогодні значення виховної функції творчих відпусток 

як і відпусток загалом дещо видозмінилося. Так, на наш погляд, виховна 
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функція надання творчих відпусток пов’язана із активізацією творчих 

здібностей працівника, відновленням його здатності до праці з метою 

посилення ефективності виконання ним своєї трудової функції. Як 

відомо, інтелектуальна праця потребує значного рівня обізнаності, 

інтелекту, творчості і натхнення, а тому правові засади надання творчих 

відпусток по суті пов’язані із наданням можливості працівнику 

завершити написання дисертації, монографії, посібника, довідника тощо. 

Погоджуємося з думкою В.Я. Бурака, який зазначає, що ця функція 

в межах галузі трудового права проявляється і в тому, що за її 

допомогою формується особистість працівника, яка соціалізується у 

сучасному суспільстві [87, c. 35]. Отже, з врахуванням вищевикладеного 

можемо констатувати, що виховна функція надання творчих відпусток є 

формуючою відносно особистості працівника і пов’язана із активізацією 

його творчих здібностей на період виконання обов’язків під час творчої 

відпустки. 

Таким чином функції надання творчих відпусток обумовлені 

характером правового регулювання відпусток, які є відновлювальними 

для працівника, однак з особливістю покладання обов’язку виконання 

спеціального творчого завдання і звітування про це роботодавцеві. З 

урахуванням викладеного функції надання творчої відпустки визначають 

спрямованість дій працівника і роботодавця як суб’єктів трудових і 

пов’язаних з ними відносин в частині створення належних засад 

взаємодії між собою. 

Характеризуючи поняття «гарантії», зауважимо, що їх 

загальнолінгвістичне та довідкове значення пов’язується з іншомовним 

походженням від французького – garantie. Так, дане поняття вживається 

у наступних значеннях: 1) забезпечення [88, с. 117]; 2) умови, що 

забезпечують успіх чого-небудь [89, c. 29]. Отже, гарантія у її сутнісному 

розумінні розглядається як спосіб, засіб забезпечення існування, 

розвитку, функціонування когось, чогось. 
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Натомість у правовому значенні поняття «гарантія» набуває іншого 

змісту. Так, на думку В.В. Лазарєва, гарантії – це система умов, засобів і 

способів, що забезпечують всім і кожному рівні правові можливості для 

виникнення, набуття та реалізації своїх прав і свобод [90]. Поряд із цим у 

Юридичній енциклопедії гарантії розглядаються як встановлені законом 

засоби забезпечення використання, дотримання, виконання і 

застосування норм права. Є два види правових гарантій  –  нормативно-

правові та організаційно-правові. Нормативно-правові гарантії 

поділяються на матеріальні і процесуальні [91, с. 542]. 

Тож на основі вищевикладених довідкових та доктринальних 

правових розумінь поняття «гарантії» правові гарантії можна визначити 

як нормативно визначені засоби, способи, умови забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина на стадіях їх виникнення, зміни, розвитку, 

функціонування і припинення.  

Гарантії надання творчих відпусток – це нормативно визначені 

способи, засоби, інструменти забезпечення прав працівників на прояв 

творчих здібностей з одночасним покладенням на них обов’язку 

виконати спеціальне завдання, що обумовлене цільовою спрямованістю 

творчої відпустки. 

Розглядаючи гарантії надання творчих відпусток, варто також 

визначити зміст понять «трудо-правові гарантії» або «гарантії у сфері 

трудового права», «трудові гарантії», «гарантії у сфері праці» тощо. 

Зауважимо, що В.І. Симонов вказує на те, що про гарантії у трудових 

відносинах можна говорити в широкому і вузькому сенсі. У широкому 

розумінні поняття «гарантії» включає в себе цілі, завдання, а також 

принципи правового регулювання праці і являє собою основи трудового 

законодавства, спрямовані на забезпечення можливості реалізації 

працівниками і роботодавцями, у тому числі їх представниками, 

трудових прав. У свою чергу у вузькому сенсі гарантії у сфері праці 

покликані забезпечити збереження за працівником місця роботи, 
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середньої заробітної плати та інших умов праці у випадках, встановлених 

трудовим законодавством, іншими нормативними правовими актами, що 

містять норми трудового права, а також колективними договорами, 

угодами, локальними нормативними правовими актами та трудовими 

договорами [92].  

Аналізуючи зазначену точку зору, можемо констатувати, що у 

межах нашого дисертаційного дослідження гарантії будуть розглядатися 

у вузькому значенні. При цьому, проаналізувавши комплекс 

доктринальних і легальних джерел, зазначимо, що у науковій літературі 

відсутнє визначення гарантій надання творчих відпусток. Їх зміст 

зазвичай розкривається тільки через власне загальне розуміння гарантій 

у трудовому праві, трудових відносинах і окреслюється через систему 

видів таких гарантій, їх сутнісну характеристику. Тож для заповнення 

цієї прогалини вважаємо за необхідне запропонувати наступне 

визначення гарантій надання творчих відпусток. Гарантії надання 

творчих відпусток – це нормативно визначені способи, засоби, 

інструменти забезпечення прав працівників на відпочинок з одночасним 

покладенням на них обов’язку виконати спеціальне творче завдання, що 

обумовлене цільовою спрямованістю творчої відпустки. 

Проведений аналіз чинного законодавства дозволяє стверджувати, 

що гарантії надання творчих відпусток є дещо обмеженими. Так, 

комплексне тлумачення правових норм дозволяє виокремити наступні 

гарантії надання творчих відпусток: 

1) при наданні творчої відпустки за працівником зберігається 

робоче місце та заробітна плата; 

2) творча відпустка надається згідно з формальними вимогами: 

а) для закінчення дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) (строком до 3 місяців за наявності заяви працівника і 

рекомендації наукової/науково-технічної ради Міністерства освіти і 

науки України або вченої ради ВНЗ І-ІV рівня акредитації чи науково-
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дослідного інституту відповідного профілю про необхідність надання 

такої відпустки); б) для закінчення дисертацій на здобуття вченого 

ступеня доктора наук (до 6 місяців за тих же умов); в) для написання 

підручника чи посібника (до трьох місяців за наявності довідки з 

видавництва про включення до плану публікацій відповідної праці і 

умови успішного поєднання працівником основної трудової діяльності із 

творчою роботою тощо); 

3) для надання творчої відпустки повної тривалості не має 

значення тривалість безперервного стажу працівника на даному 

підприємстві; 

4) творча відпустка не продовжується на святкові та неробочі 

дні. Не відбувається продовження або перенесення творчої відпустки і в 

тому випадку, якщо вона збігається з періодом тимчасової 

непрацездатності працівника; 

5) виплата компенсації за невикористані дні творчої відпустки 

не здійснюється; 

6) оплачувана творча відпустка надається виключно за 

основним місцем роботи, а за неосновним може надаватися 

неоплачувана творча відпустка; 

7)  обчислення середнього заробітку для оплати часу творчої 

відпустки здійснюється у загальному порядку. 

Як видно з наведеного переліку гарантій надання творчих 

відпусток, багато з них носять негативний характер. Це пов’язано з 

цільовою спрямованістю творчої відпустки, існуванням необхідності 

виконання працівником спеціального творчого завдання. Нормативне 

врегулювання порядку надання творчих відпусток свідчить про те,  що 

перелік таких гарантій потребує суттєвого розширення. Так, на наш 

погляд, варто було б передбачити наступні гарантії надання творчих 

відпусток, які б доповнили вже названі:  
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1) на час творчої відпустки працівник може мати доступ до 

матеріалів бібліотек, що підпорядковані ВНЗ (за умови, що такий 

працівник захищає дисертацію у відповідному ВНЗ); 

2) творчі відпустки  не обмежують право працівників 

отримувати інші види відпусток відповідно до законодавства про працю 

України; 

3) творча відпустка може бути продовжена на строк не більше 3 

місяців для закінчення написання дисертації на здобуття вченого ступеня 

кандидата наук (доктора філософії) і не більше 6 місяців для закінчення 

написання дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук за 

наявності рішення, затвердженого на засіданні відділу, кафедри, 

лабораторії чи іншого структурного підрозділу, де працює працівник,  

про необхідність продовження такої відпустки; 

4) власне надання творчої відпустки не може вважатися 

пільгою, компенсацією; 

5) надання творчої відпустки для проведення тривалого 

наукового експерименту, наукового дослідження може здійснюватися за 

наявності обґрунтування фінансового забезпечення проведення такого 

дослідження (з урахуванням фінансування наукових проектів державою 

та іноземними інвесторами) тощо. Тобто останньою гарантією є 

урахування фінансового забезпечення наукового дослідження. 

Тож на підставі вищевикладеного можна констатувати, що надання 

творчої відпустки наразі недостатньо врегульоване на законодавчому 

рівні. Особливо незадовільним є рівень надання гарантій працівникам, 

що беруть творчі відпустки. Необхідність законодавчого врегулювання 

даного питання постала уже давно і потребує свого термінового 

перегляду задля підвищення ефективності і продуктивності наукових 

досліджень, створення бази для залучення наукових співробітників до 

поступу України у світ інноваційних технологій і розвитку мислення. 
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Більше того, варто погодитися з пропозицією Н.М. Хуторян, яка 

зазначає, що викликає деякі зауваження п. 2 ст. 189 проекту Трудового 

кодексу України [29], у якому вказується, що тривалість, порядок, умови 

надання та оплати творчих відпусток  визначаються Кабінетом Міністрів 

України. Як уже наголошувалося процес кодифікації передбачає 

об’єднання у одному законодавчому акті всіх чинних нормативно-

правових актів, у яких врегульовано зазначене питання. Тим паче, що до 

деяких питань (трудовий договір,  порядок прийняття на роботу) автори 

підійшли саме з таких позицій, детально виписавши процедурні норми, 

що регулюють порядок прийняття на роботу й укладення трудового 

договору. У зв’язку з викладеним доцільно саме в параграфі 5 глави 3 

проекту Трудового кодексу України, а не в підзаконному акті, детально 

врегулювати тривалість, умови, порядок надання та оплати творчих 

відпусток [93, с. 233]. 

Вважаємо, що законодавче закріплення всіх обумовлених аспектів 

дозволить забезпечити ще одну можливість захисту трудових прав 

працівником і роботодавцем у разі їх порушення – нормативно-правову 

гарантію надання творчих відпусток. Поряд із цим такі гарантії повинні 

існувати як для працівника (як слабшої сторони трудового договору), так 

і для роботодавця. Попередньо ми зазначали про необхідність 

визначення дисциплінарної відповідальності працівника за порушення 

умов, на яких надається творча відпустка. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна говорити про 

необхідність розширення переліку нормативно-правових гарантій 

надання творчих відпусток через, зокрема, прийняття оновленого 

проекту Трудового кодексу України. Вважаємо, якщо відповідні зміни не 

будуть внесені у Трудовий кодекс, то одразу постане питання 

необхідності вдосконалення трудового законодавства. Цей процес і так 

затягнувся в часі, так як вперше проект Трудового кодексу подавався на 
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розгляд Верховної Ради України ще у 2007 році, без суттєвого 

доопрацювання український Парламент і наразі не зможе його прийняти.  

Отже, з урахуванням всього вищевикладеного можемо 

стверджувати, що завдання, функції та гарантії надання творчих 

відпусток є тим інструментарієм, який носить організаційний характер і 

сприяє практичній реалізації норм про надання творчих відпусток. 

Оскільки сьогодні наукові праці видаються не тільки працівниками 

університетів, а і практиками з огляду на їх багаторічний досвід, 

необхідно забезпечити належний рівень обґрунтування правильного 

нормативного впорядкування питань надання і оплати, встановлення 

тривалості всіх творчих відпусток для всіх категорій працівників. В той 

час, коли вищі навчальні заклади, як роботодавці, ще можуть піти 

назустріч у цьому питанні дисертантам, то на підприємствах, в 

установах, організаціях іншої форми власності питання надання творчих 

відпусток відсувається на задній план і з цього випливає потреба 

суспільства у переформатуванні спрямованості трудового законодавства 

в цій частині. Вважаємо, що забезпечення належної функціональної 

спрямованості, гарантування основоположних прав працівникам 

підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності створить 

правове підґрунтя для частішого надання творчих відпусток. Крім цього, 

доцільно було б також зобов’язати роботодавців інформувати 

працівників про право отримання такої відпустки, адже не кожен 

працівник може бути ознайомлений із усім комплексом його трудових 

прав, в той час як роботодавець повинен забезпечити працівнику 

сприятливі, безпечні, комфортні і здорові умови праці. Взаємодія сторін 

трудового договору в цій частині на рівні локального правового 

регулювання може значно покращити ситуацію із наданням творчих 

відпусток в Україні. 
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2.3 Принципи правового регулювання творчих відпусток 

 

Гарантування основоположних трудових прав працівників та 

роботодавців будується на співрозмірному поєднанні часу роботи та часу 

відпочинку. Ефективна реалізація трудової функції можлива лише за 

умов належної реалізації працівником своєї здатності до праці і 

одночасно з цим – створення роботодавцем умов для успішного 

досягнення результатів застосування праці найманого працівника. 

Отримання результатів праці можливе за всебічного сприяння 

роботодавцем працівникові у виконанні останнім своїх трудових 

обов’язків, зокрема шляхом надання відпусток. І якщо надання щорічних 

відпусток є обов’язком роботодавця, то надання творчих відпусток – 

його правом. 

Керівні засади правового регулювання творчих відпусток 

складають невід’ємну частину інституту творчих відпусток, який в силу 

реформування трудового законодавства повинен знайти своє нове 

вираження. Зауважимо, що творчі відпустки як відпустки для завершення 

виконання конкретних творчих робіт були передбачені ще в Радянському 

Союзі, де локальному нормотворенню, окрім укладання колективних 

договорів, не було приділено належної уваги. Станом на сьогодні 

питання принципів правового регулювання творчих відпусток постає у 

світлі необхідності прийняття нового Трудового кодексу України, який 

був би єдиним кодифікованим актом, що відображав би найбільш 

прогресивні взаємовідносини учасників трудового процесу. 

Актуальність нашого дослідження виражається у встановленні 

актуальних питань правового регулювання творчих відпусток задля 

вироблення принципів їх правового регулювання з метою впорядкування 

відносин у цій сфері і вдосконалення трудового законодавства на етапі 

його реформування. Поряд із цим також виникає потреба у визначенні 

меж, за якими може відбуватися свобода локального нормотворення в 
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частині порядку надання творчих відпусток та їх оплати, а також 

положень нормативних актів Радянського Союзу в цій частині, які не 

підлягають застосуванню до новітніх трудових відносин з урахуванням 

невідповідності зазначених положень Конституції України [1]. 

Питанням принципів правового регулювання відпусток було 

приділено достатню увагу науковцями, але принципи правового 

регулювання саме творчих відпусток залишилися поза увагою вчених-

правників у цілому. Проте праці науковців, таких як Я.І. Безугла [94], 

Н.Б. Болотіна [95], В.С. Венедиктов [96], Л.П. Гаращенко, 

Н.Д. Гетьманцева [97], Г.С. Гончарова [98], В.Я. Гоц, С.Ф. Гоцу, 

С.В. Дріжчана [99], П.І. Жигалкін [100], В.В. Жернаков [101], І.В. Зуб, 

М.І. Іншин [102; 103], Д.О. Карпенко [104], В.І. Комарницький, 

Р.І. Кондратьєв, Л.І. Лазор [105], А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко [106], 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, М.П. Стадник [107], 

Б.С. Стичинський, О.А. Трюхан, Н.М. Хуторян [108], Г.І. Чанишева 

[109], О.М. Ярошенко [110] дозволяють виокремити певні доктринальні 

положення, що матимуть значення для повноцінного комплексного 

дослідження правового регулювання творчих відпусток. Не 

применшуючи значення уже існуючих наукових позицій з питань 

правового регулювання відпусток, зауважимо, що станом на сьогодні 

відсутнє дисертаційне чи інше комплексне дослідження, присвячене 

питанням принципів правового регулювання творчих відпусток, а тому 

виникає потреба у нашому дослідженні. 

Семантичне значення поняття «принципи» характеризується 

поліваріантністю. Так, принцип походить від франц. principe, від лат. 

рrincіpium і означає начало, основу; те, що лежить в основі теорії науки; 

внутрішнє переконання людини, правило поведінки; основна особливість 

у будові чого-небудь [88, c.  461].  

Водночас у іншому довідковому виданні зазначається, що 

принципи – це:  
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1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, 

теорії, ідеологічного напряму і т. ін.;  

2) основний закон якої-небудь точної науки;  

3) особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-

небудь, спосіб створення або здійснення чогось [111, c. 693]. 

Отже у загальнолінгвістичному розумінні принципи – це основні, 

керівні правила поведінки, вихідні положення, першопочатки, 

особливості, що покладені в основу здійснення або існування чого-

небудь, що мають своє походження та певну сферу застосування. 

У юридичному розумінні поняття принципів права стає більш 

спеціалізованим. Так, П.Д. Пилипенко вважає, що принципи права – це 

такі засади, вихідні положення, на яких базується право як система норм 

[112, с. 148]. Погоджуючись із цією загальною позицією, представники 

науки трудового права надають принципам в межах цієї галузі певні, 

тільки властиві їй особливості. Так, як зазначає О.Я. Лаврів, принципи 

права на відміну від правових принципів відображені в системі права. 

При цьому ці принципи можуть бути відображені як прямо, так і 

опосередковано, коли їх зміст випливає з норм права [113, с. 15]. 

В.І. Прокопенко дотримувався думки, що принципами трудо-правового 

регулювання, по-суті, є права та обов’язки працівників і зазначав, що в 

принципах трудового права знаходить свій вияв більшість інститутів цієї 

галузі [114, с. 45]. Однак принципи – це об’єктивні положення, а права та 

обов’язки чи то працівників, чи то роботодавців – завжди суб’єктивні,  

тому принципи не можуть ототожнюватися, на нашу думку, з правами та 

обов’язками. 

В.Т. Батичко, визначаючи принципи трудового права, вказує, що 

під принципами трудового права слід розуміти закріплені в чинному 

законодавстві основоположні керівні начала (ідеї), які виражають 

сутність норм трудового права і головні напрями політики держави в 

галузі правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з 
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функціонуванням ринку праці, застосуванням та організацією найманої 

праці [115, c. 125]. Проте політизація принципів трудового права 

призводить до його заангажованості, визначення принципів як керівних 

засад повинно бути незалежним і втіленим у відповідному понятті. 

Більш вдалим вважаємо визначення принципів трудового права як 

основоположних ідей, що знайшли закріплення в законодавстві про 

працю та визначають сутність, основні риси, внутрішню єдність і 

розвиток трудового права [56, c. 112]. Однак визначення принципів 

повинно бути більш повним і відображати, якщо не всі, то ключові 

особливості цього поняття. Зазначені принципи можуть прямо і не 

визначатися законодавством про працю, а випливати з аналізу його норм, 

наприклад, принцип поєднання локального і централізованого 

нормотворення. 

Тож на підставі аналізу висловлених позицій вважаємо, що 

принципи трудового права – це основоположні ідеї, керівні положення, 

вихідні начала, першооснови, що відображені в системі трудового права і 

визначають сутність трудових та пов’язаних з ними відносин, їх основні 

риси, єдність і розвиток трудового права, зміст його норм. 

Проте принципи правового регулювання відпусток займають 

самостійне місце з-поміж груп принципів трудового права, адже час 

відпочинку поряд з робочим часом є ключовими характеристиками 

участі працівника в процесі праці. А.В. Гусєв вважає, що система 

принципів правового регулювання вільного часу, які проявляються в 

чинному законодавстві  – це основні керівні положення, що виражають 

сутність і соціальну спрямованість правових норм, які регулюють 

надання робітникам і службовцям вільного часу і соціальних благ для 

його раціонального використання. При цьому автор дотримується позиції 

щодо неправомірності конструювання для кожного із зазначених видів 

вільного часу особливої системи правових принципів. Правові принципи 

можна сформулювати тільки для сукупності норм, які мають єдину 
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предметну визначеність і цільову спрямованість, тобто для інституту 

вільного часу в цілому [51, с. 11]. Однак нормам інституту, оскільки вони 

мають певну спільну спрямованість, властива і предметна визначеність. 

Зазначена спрямованість та предметна визначеність характеризується 

окремими рамками правового регулювання надання творчих відпусток. 

Схожої думки дотримується і О.В. Старчук, яка заперечує 

існування принципів усередині інститутів галузі [116, c. 40]. Науковець 

аргументує це тим, що в системі трудового права регулюються якісно 

однорідні суспільні відносини [117, с. 84], в інституті – певний 

однорідний  вид суспільних відносин усередині галузі права, які мають 

свою предметну визначеність [118, с. 47]. Субінститути галузі такої 

предметної визначеності не мають [119, с. 108]. 

Однак ми не погоджуємося з такою позицією, адже внутрішня 

диференціація відпусток свідчить про їх різну цільову спрямованість, 

різну предметну визначеність, поширення на окремі категорії 

працівників за певних визначених умов, а тому неправильним буде 

стверджувати неможливість існування принципів окремих інститутів 

трудового права, якими зокрема є принципи правового регулювання 

творчих відпусток. Як правильно вказує О.С. Хохрякова, в рамках 

окремих видів відпусток відмінності в їх розмірах і умовах надання часто 

обумовлювалися важко зрозумілим з позицій основної функції відпустки 

факторами, такими як наявність у працівника наукового ступеня, статус 

установи, в якій він працює, умови оплати праці, право на отримання 

інших додаткових відпусток тощо[120, с. 21]. 

Отже, принцип правового регулювання творчих відпусток – це 

керівна ідея, начало, основоположна ідея, що визначає сутність і 

значення, втілення правових норм, які регулюють поняття, порядок 

надання, тривалість, оплату творчих відпусток працівникам, що 

виконують спеціальні творчі завдання. 
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Характеризуючи власне принципи творчих відпусток через 

принципи вільного часу в цілому, Л.П. Гаращенко вказує, що в ст. 16 

Закону України «Про відпустки» [2] визначена лише мета надання 

творчої відпустки – для закінчення дисертаційних робіт, написання 

підручників та в інших випадках, передбачених законодавством [121,              

с. 190]. З цього випливає, що окремо на нормативному рівні принципи 

правового регулювання творчих відпусток не визначені, а це зумовлює 

науковий пошук вирішення окресленої проблеми. 

Так, станом на сьогодні в межах принципів правового регулювання 

відпусток в цілому існують принципи інноваційного менеджменту. Під 

останніми мається на увазі залучення працівників в процеси прийняття 

рішень та їх реалізацію; вдосконалення комунікацій в умовах групового 

прийняття рішень; використання комплексних мотиваційних систем у 

справі впровадження інновацій; застосування гнучких виробничих і 

управлінських структур [122, с. 19]. Питання менеджменту, на наш 

погляд, невдовзі замінить кадрову систему, що була поширена до 

початку нового десятиліття. Однак кожне явище має свої витоки, і 

принципи правового регулювання творчих відпусток теж мають свої 

позитивні характеристики. 

Зауважимо, що на формування системи принципів правового 

регулювання творчих відпусток прямо впливає система принципів 

трудового права в цілому. Так, С.С. Алєксєєв підтримує поділ принципів 

на загальносоціальні та спеціально-юридичні [123, с. 262]. В.В. Лазарев 

класифікує принципи на загальноправові, міжгалузеві і галузеві [124,               

с. 168]. Тобто і принципи галузі, і принципи інституту будуть поділятися 

на загальні та спеціальні. Ми дотримуємося погляду, що принципи права 

в контексті захисту прав і свобод людини і громадянина бувають 

загально-юридичні та спеціально-юридичні. 
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До загальноправових принципів правового регулювання творчої 

відпустки можна віднести, на нашу думку, наступні принципи трудового 

права в цілому:  

1) свобода праці й зайнятості, заборона примусової праці (ст. 43 

Конституції України [1], статті 5, 21, 49-4 Кодексу законів про працю 

України [3];  

2) право на працю, захист від безробіття (ст. 2, 5 Кодексу законів 

про працю України);  

3) принцип права на відпочинок;  

4) принцип заборони дискримінації;  

5) принцип єдності та диференціації умов праці. 

Кожен з цих принципів по-своєму характеризується як принцип 

правового регулювання творчих відпусток. Так, принцип свободи праці і 

зайнятості в межах творчих відпусток проявляється через можливість 

звернення працівника до роботодавця про надання творчої відпустки, 

який має право її надати або ж відмовити у її наданні.  

Більше того, деякими вченими-правниками до цього принципу 

включаються такі прояви як рівноправність громадян у трудових 

правовідносинах та рівноправність сторін при розгляді індивідуальних і 

колективних трудових спорів [113, c. 65]. Однак це швидше рівність прав 

працівників і роботодавців у трудових відносинах, що є іншим 

принципом правового регулювання. У межах творчих відпусток свобода 

праці полягає у наступних аспектах:  

1) свобода укладення, зміни і припинення трудового договору 

відповідно до законодавства;  

2) свобода звернення працівника до роботодавця і свобода 

відповіді роботодавця на таке звернення;  

3) свобода цільового призначення творчої відпустки – обмежується 

тільки кінцевою метою та строками надання творчої відпустки;  
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4) свобода надання творчих відпусток будь-яким категоріям 

працівників, а не тільки працівникам вищих навчальних закладів;  

5) свобода працівника обирати напрямки здійснення спеціального 

творчого дослідження.  

В аспекті заборони примусової праці зазначимо, що виконання 

спеціальних творчих завдань під час творчих відпусток не є примусовою 

працею, оскільки відпустка надається в межах цільового призначення. У 

випадку, коли особа посилається на принцип заборони примусової праці, 

можна стверджувати, що творча відпустка надавалася за її зверненням у 

цілях, передбачених у науковій доповіді, яку особа презентувала на 

засіданні структурного підрозділу ВНЗ. 

Отже свобода праці і зайнятість як загально-правовий принцип 

галузі трудового права дозволяє встановити відповідність намірів сторін 

трудових та пов’язаних з ними відносин надати творчу відпустку їх 

реальним діям в межах трудового права. Свобода працівника 

обумовлюється свободою роботодавця і тому надання творчої відпустки 

– це право роботодавця, а не його обов’язок. 

Ще один принцип – принцип права на працю і захисту від 

безробіття в межах творчих відпусток, пов’язаний із обов’язком 

роботодавця зберегти робоче місце за працівником і виплачувати йому 

заробітну плату впродовж часу перебування працівника у творчій 

відпустці (п. 5 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» [22]). 

Тож, незважаючи на те, що працівник звертається до роботодавця про 

надання творчої відпустки, йому надаються певні гарантії у межах 

перебування в творчій відпустці. Крім цього, як правильно вказує 

О.Ф. Загоруйко, окрім відтворювальної функції, яку відіграють відпустки 

в системі трудових відносин, вони сприяють підвищенню рівня 

конкурентоспроможності потенційного носія праці як продукту – особи 

працівника [27, с. 319]. 
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Також цей принцип розкривається через саму процедуру надання 

творчої відпустки. Так, творча відпустка надається працівнику, який 

успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою.  

У цих положеннях відображено підхід, за яким право на отримання 

творчої відпустки і обумовлюється рядом обставин (наявність 

рекомендації, успішного поєднання роботи з науковою діяльністю, 

виступ з доповіддю у структурному підрозділі роботодавця тощо). Певна 

процедура засвідчується відповідними витягами із засідання, 

рекомендаціями та наказами, які підтверджують право на працю 

працівника, його захист від безробіття. 

Таким чином, надання творчої відпустки обумовлюється 

правовими особливостями процедури надання творчої відпустки, 

дотримання якої «застрахує» працівника від необґрунтованого 

звільнення. Тому принцип права на працю і захисту від безробіття 

проявляється в наступних особливостях:  

1) збереження за працівником робочого місця і виплата заробітної 

плати за час творчої відпустки працівника;  

2) особливий порядок надання творчої відпустки, що захищає 

працівника від необґрунтованого звільнення. 

Принцип права на відпочинок, здавалося б, має виступати 

центральним принципом при врегулюванні питання належності його до 

принципів правового регулювання творчих відпусток, однак його 

використання в цій системі має свої особливості. Так, Т.В. Жолоб вказує, 

що ключовими характеристиками часу відпочинку є:  

1) звільнення працівника на час відпочинку повністю від 

виконання своїх трудових обов’язків; 

2) можливість працівника використовувати наданий йому час 

відпочинку на власний розсуд;  

3) законодавче регулювання часу відпочинку (на рівні законів 

України) [125]. Зауважимо, що певна тривалість, порядок надання і 
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оплата відпусток, як виступають складовими права працівника на 

відпочинок, повинні визначатися законодавчо. Попередньо ми зазначали 

про необхідність врегулювання даних питань стосовно творчих 

відпусток на законодавчому, а не підзаконному рівні. Тим більше, що у 

межах творчої відпустки працівник обмежений цільовим використанням 

свого часу на завершення написання дисертації чи наукової, довідкової 

праці, а це у свою чергу  обмежує його право на використання часу на 

власний розсуд. 

 У науковій літературі досить поширеною є теза про те, що право 

на відпочинок включає тільки щорічні відпустки, адже час на них 

виділений, може використовуватися працівниками на свій власний 

розсуд. Усі інші відпустки (в тому числі і творчі) мають цільовий 

характер, тобто надаються з конкретною визначеною наперед метою, а 

тому не відносяться до часу відпочинку [126, c. 14]. Аналізуючи 

зазначену позицію, ми можемо погодитися з нею лише частково, адже 

дійсно, якщо працівник повною мірою не може розпоряджатися своїм 

часом в період відпустки, то така відпустка не належить до часу 

відпочинку, а належить швидше до «вільного від основної роботи часу». 

Такий стан речей належним чином пояснила С.Ю. Головіна, яка вказує, 

що чинний Кодекс законів про працю України [3] був розроблений понад 

чверть століття тому, з того часу він неодноразово доповнювався і 

змінювався, що порушило логічний зв’язок між його правовими 

категоріями. Крім того за кілька десятиліть відбулися суттєві зміни в 

інших галузях законодавства, які однозначно призвели до порушення 

міжгалузевої єдності термінології. Тому у багатьох випадках для 

позначення одного і того ж предмета, явища чи суб’єкта 

використовуються різні слова і словосполучення. Пояснюється ця 

термінологічна плутанина частково тим, що останнім часом зміни і 

доповнення вносяться до Кодексу законів про працю України з 

урахуванням оновленої лексики трудового права та інших галузей, проте 
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ті статті, редакція яких не змінюється, зберігають стару термінологію 

[127, с. 49]. 

Колектив львівських науковців, а разом з ними і представники 

одеської школи трудового права висловлюють думку, що термін «час 

відпочинку» за своїм смисловим наповненням не відповідає 

фізіологічному поняттю «відпочинок». Тому вони пропонують називати 

цей проміжок часу «вільний від роботи час» або «позаробочий час» [128, 

с. 269]; [129, с. 287]. Аналогічний висновок озвучується і в 

дисертаційному дослідженні В.В. Готра [10, с. 16-18]. Водночас 

А.М. Лушников і М.В. Лушнікова вважають, що такий підхід цікавий 

лише з погляду соціології, але не має юридичного значення, оскільки 

право не може регулювати вільний час, змістовне наповнення часу 

відпочинку [130, с. 513-514]. Аналогічної аргументації на користь 

недоцільності використання терміна «позаробочий час» дотримується й 

український науковець О.А. Ситницька [131, с. 168]. 

Тому, на наш погляд, всі відпустки і додаткові гарантії та 

компенсації у цій сфері в межах нового Трудового кодексу України варто 

розмежувати між двома главами цього кодифікованого нормативно-

правового акта: «Час відпочинку» та «Вільний від основної роботи час». 

Видається, що така пропозиція створить гарантії для розмежування 

відпусток, які обумовлюються цільовим призначенням, чи під час дії 

яких існують будь-які обмеження трудо-правового характеру і захистить  

трудові права працівників від необґрунтованого ненадання щорічних 

відпусток чи обмеження їхнього права на відпочинок. 

Цікаву альтернативну пропозицію висловлюють В.Д. Авескулов та 

О.М. Ярошенко. Науковці вважають, що існують два проблемні моменти 

в питаннях визначення категорії «час відпочинку»:  

1) не всі види часу відпочинку мають на увазі відпочинок в його 

звичайному розумінні;  
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2) існуюча на сьогодні система часу відпочинку дозволяє віднести 

до нього, крім визнаних видів, й інші випадки звільнення працівника від 

виконання трудових обов’язків, які, по суті, не є часом відпочинку. У 

зв’язку з цим виникає необхідність у розробці нової системи часу 

відпочинку працівника, яка б включала в себе всі тимчасові проміжки, 

що мають місце під час існування трудових правовідносин. На першому 

рівні вчені-правники пропонують ділити весь час працівника на робочий 

і позаробочий. Така термінологія, на переконання вчених, найкращим 

чином відображає полярність даних явищ [132, с. 60]. 

Тож на підставі вищевикладеного можемо констатувати, що право 

на відпочинок в межах заявленого принципу розглядається як сфера 

забезпечення працівника наданням творчої відпустки, під час якої 

працівник звільняється від виконання трудових обов’язків, за винятком 

виконання спеціального творчого завдання, визначеного рекомендацією 

вченої, наукової або науково-технічної ради.  

Принцип заборони дискримінації яскраво виявляє свою дію під час 

надання творчих відпусток, адже така відпустка надається певному колу 

осіб, на встановлених законодавством України підставах, що може 

видатися проявом дискримінації. У чинному Кодексі законів про працю 

України не ведеться мова про заборону дискримінації, тобто немає чіткої 

дефініції поняття [3]. Однак у ч. 2 ст. 22 зазначеного Кодексу міститься 

ключова норма про те, що будь-яке пряме або непряме обмеження прав 

чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні або 

припиненні трудового договору залежно від походження, соціального та 

майнового стану, расової і національної приналежності, статі, мови, 

політичних поглядів, релігійних переконань, членства в професійній 

спілці або іншому об’єднанні громадян, роду й характеру занять, місця 

проживання не допускається [3]. Принцип заборони дискримінації, що 

встановлений у Законі України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» [133] не відповідає специфіці трудових 
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правовідносин і повинен бути відображений у проекті Трудового 

кодексу. Заборона дискримінації у межах надання творчих відпусток, на 

нашу думку, забезпечується через:  

1) процедуру участі трудового колективу у вирішенні питання 

доцільності надання творчих відпусток;  

2) оцінка особистого внеску, кваліфікації працівника на підставі 

його наукової доповіді на засіданні структурного підрозділу 

роботодавця, неврахування безперевності трудового стажу;  

3) звернення працівника в будь-якому випадку має бути розглянуте 

з метою недопущення необґрунтованої відмови у наданні творчої 

відпустки. 

Отже, заборона дискримінації в межах надання творчої відпустки 

характеризується всебічним врахуванням всіх життєвих обставин, які 

виникли і привели до звернення працівника про надання йому творчої 

відпустки. Отримання такої творчої відпустки тільки певними 

категоріями працівників є не дискримінацією, а диференціацією умов 

праці, що характеризує наступний загальноправовий принцип. 

Принцип єдності та диференціації умов праці – це основний 

загальноправовий принцип у межах правового регулювання надання 

творчих відпусток. С.М. Прилипко зазначає, що характерна для 

трудового права єдність свідчить про внутрішній нерозривний зв’язок 

усієї сукупності норм, що впорядковують відносини у сфері праці. 

Загальність принципів, вихідних положень у регламентуванні відносин 

цієї царини на всій території України, взаємозв’язок основних трудових 

прав і обов’язків сторін трудових правовідносин – працівників та 

роботодавців, визначають єдність правового регулювання праці [134,               

c. 92]. О.Я. Лаврів зазначає, що загальні норми (єдність в трудовому 

праві) характеризуються, зокрема, наступними рисами: встановлюють 

єдині правила поведінки для всіх учасників трудових відносин; 

регулюють трудові відносини усіх категорій працівників; вони не 
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конкретизовані, мають загальний характер; є основою для диференціації 

правового регулювання; є нормами прямої дії, які безпосередньо 

регулюють трудові відносини [113, c. 125-126].  

Аналізуючи вищевикладене, зазначимо, що в межах надання 

творчих відпусток єдність означає поширення на ці правила інших норм 

Закону України «Про відпустки» [2] в частині обрахування заробітної 

плати, надання відпусток наказом уповноваженої особи роботодавця 

тощо. В той же час поряд із єдністю для надання творчих відпусток існує 

і диференціація умов праці.  

Диференціація   –   це   відмінності   в   нормах   права,   обумовлені   

суттєвими особливостями умов праці в цій чи іншій галузі, значенням її 

для народного господарства,   відмінностями   в   суб’єктах   трудових   

правовідносин, характерних   трудових   зв’язків,   кліматичних   умов.   

В   основу диференціації  покладені   усталені   суспільні   фактори,   які   

визначають відмінності в умовах праці та потребують відображення в 

нормах права. Ці фактори є спільними з категоріями, держава враховує їх 

і надає їм значення [135, c. 185]. Погоджуючись із такою думкою, 

зазначимо, що єдність та диференціація ґрунтуються і випливають і 

системи права і визначають її спрямованість на врегулювання трудових 

правовідносин. 

О.В. Лавріненко вказує, що диференціація трудового законодавства 

підпорядкована принципу рівності і єдності основних прав і обов’язків. 

Системність принципів трудового права передбачає зв’язок цього 

принципу із загальноправовим принципом рівності всіх перед законом і 

судом. Існування у трудовому законодавстві норм загального характеру і 

одночасно норм, які враховують певні особливості праці окремих 

працівників за певних умов, не суперечить принципу рівності, а навпаки 

сприяє встановленню більшої справедливості, тому що спрямоване на 

відповідність норм трудового права характеру праці, її змісту, 

особливостям суб’єктів трудових правовідносин [136, c. 135]. 
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Така диференціація пов’язана, зокрема з тим, що творчі відпустки 

надаються:  

1) окремим категоріям працівників, наприклад. науковцям, 

педагогічним працівникам, творчим працівникам тощо;  

2) працівникам, які успішно поєднують наукову чи творчу 

діяльність із основною трудовою діяльністю;  

3) тривалістю три і шість місяців;  

4) з певною цільовою визначеністю – для завершення написання 

дисертації, підручника чи посібника, довідника тощо.  

Отже на підставі вищевикладеного можемо констатувати, що 

єдність передбачає регулювання надання творчих відпусток іншими 

нормами трудового законодавства, окрім ст. 77 Кодексу законів про 

працю України [3] та ст. 1 Закону України «Про відпустки» [2]. 

Одночасно єдність не виключає диференціацію з метою врахування 

особливостей категорій працівників, умов і характеру їх праці. 

Характеризуючи безпосередньо спеціальні принципи правового 

регулювання творчих відпусток, зауважимо, що їх перелік до цього часу 

не був визначений вітчизняними вченими у науковій літературі. 

А.В. Гусєв в межах принципів правового регулювання вільного часу 

виокремлює наступні:  

1) принцип обов’язковості надання вільного часу в натурі, що 

концентрує сутність юридичних гарантій надання і реального 

використання вільного часу;  

2) принцип розпорядження вільним часом на розсуд працівника, 

що характеризує непряме, опосередковане регулювання поведінки 

працівників у вільний час;  

3) принцип надання вільного часу з урахуванням соціальних 

потреб і трудового внеску, що виражає необхідність регулювання 

тривалості, умов надання та використання вільного часу в залежності від 

суспільно-необхідного рівня потреб, кількості і якості праці працівників 
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[51, с. 12]. Аналізуючи вищезазначене, ми вимушені констатувати, що не 

всі із зазначених принципів є принципами правового регулювання 

творчих відпусток, однак деякі з них є спеціальними принципами, що так 

чи інакше впливають на формування системи принципів досліджуваного 

правового інституту. 

Оскільки крім А.В. Гусєва у науковій літературі не виділялося 

принципів відпусток чи принципів творчих відпусток, часу відпочинку 

тощо, виникає потреба класифікації спеціальних принципів надання 

творчих відпусток на підставі і виходячи із завдань, функцій і гарантій 

надання творчих відпусток. Тож з урахуванням вищевикладеного 

можемо виокремити наступні спеціальні принципи правового 

регулювання творчих відпусток:  

1) принцип цільового використання творчої відпустки;  

2) принцип надання творчої відпустки в натурі, що концентрує 

сутність юридичних гарантій надання і реального використання вільного 

часу;  

3) принцип надання творчих відпусток з урахуванням життєвих 

обставин, наприклад, успішного поєднання основної трудової діяльності 

та наукової/творчої діяльності. 

Характеризуючи принцип цільового використання творчої 

відпустки, можемо зазначити, що перелік таких цілей є дуже обмеженим:  

1) для завершення написання дисертацій;  

2) для написання посібника, підручника, довідника і в інших 

випадках, визначених законодавством. На превеликий жаль, 

словосполучення «інші випадки» законодавством не конкретизоване. 

О.С. Хохрякова вказує, що багато з цільових відпусток і  відпустками 

взагалі можна називати лише умовно, оскільки фактично вони означають 

зміну класу/виду/роду діяльності працівника на певний строк [120, с. 12].  

Ми погоджуємося з наведеним твердженням, але порівняно з 

іншими цільовими відпустками творча відпустка має більше 
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забезпечених державою гарантій, зокрема збереження заробітної плати і 

робочого місця протягом обумовлениого строку дії відпустки. Проте, 

якщо строк закінчився, а мета не досягнена – закон не вимагає 

застосовувати певні види відповідальності до працівника. Однак 

роботодавець не позбавлений такої можливості і може навіть звільнити 

працівника. 

З цього приводу слушну думку висловлюють С.Ф. Гуцу та 

М.В. Нечипорук: «Що стосується надання творчої відпустки для 

написання підручника чи наукової праці, слід зазначити, що їх кількість 

законодавством не регламентується. Але з тексту Постанови випливає, 

що саме під час відпустки повинна бути закінчена та наукова праця чи 

той рукопис підручника, для роботи над яким ця відпустка була надана» 

[21, с. 126]. 

Ми погоджуємося із наведеним вище твердженням і зазначаємо, 

що правове регулювання творчих відпусток у наведеному випадку 

повинно бути вдосконалене. Тому ми пропонуємо встановити обов’язок 

працівника прозвітувати про виконану роботу і вказати, що відпустка 

надається для написання (не завершення написання) посібника чи 

підручника. З урахуванням викладеного більш прийнятним є і 

встановлення можливості продовження творчої відпустки для зазначеної 

цілі за процедурою, якщо уповноважені особи роботодавця визначать 

таке продовження необхідним, адже перш за все у написанні роботи 

працівником буде зацікавлений роботодавець.  

У межах цього принципу потрібно врахувати і те положення, що 

творча  відпустка  не  надається  для  закінчення  дисертації  особам,  які  

закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу 

одного й того ж наукового ступеня повторно (п. 2  постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання 

та оплати творчих відпусток» [22]). З викладеного випливає, що творча 
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відпустка може надаватися для певної цілі тільки одноразово і без 

повторення. 

В.М. Уруков та В.М. Урукова вказують, що порядок надання 

творчих відпусток та їх тривалість у вищих навчальних закладах, 

науково-дослідних організаціях визначаються в колективному договорі 

(якщо він не укладений – за угодою між роботодавцем і профспілковим 

комітетом чи іншим представницьким органом працівників) або в 

трудовому договорі, укладеному з працівником. Аналіз проблем, 

пов’язаних з отриманням творчої відпустки з метою завершення наукової 

роботи, наприклад, над дисертацією, міститься в різній літературі. У ній, 

зокрема зазначається, що вимоги про надання творчої відпустки повинні 

бутив мотивованими і обґрунтованими [137, c. 35]. 

Отже, аналізуючи все вищевикладене, можемо констатувати, що 

варто було б передбачити розширену цільову спрямованість творчих 

відпусток, тобто надавати їх не тільки для написання наукових і творчих 

робіт, а і для проведення наукових експериментів, здійснення 

конкретних лабораторних наукових досліджень із обов’язковим 

звітуванням працівника про проведену роботу. 

Другим спеціальним принципом правового регулювання є принцип 

надання творчої відпустки в натурі, що концентрує сутність юридичних 

гарантій надання і реального використання вільного часу. Розподіл 

робочого часу і часу відпочинку протягом доби справляє безпосередній 

вплив на здоров’я людини. Стомлений працівник на виконання однієї й 

тієї ж роботи витрачає більше часу, частіше робить помилки, які 

вимагають подальшого виправлення, а також менш продуктивний в 

творчому плані. Втома може зумовити нещасні випадки на роботі, а 

наслідком постійного перебування у стані втоми, поряд з іншим, може 

виявитися і професійне захворювання. Мінімальні вимоги до робочого 

часу і часу відпочинку встановлені, насамперед, з метою охорони 

здоров’я та забезпечення особистої гідності працівника. Діючі в Україні 
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вимоги до робочого часу і часу відпочинку випливають з Європейської 

соціальної хартії [35] та Директиви Європейського Парламенту та Ради 

№ 2003/88/ЄС [138], які регулюють визначені аспекти організації 

робочого часу. Крім того, правила робочого часу і часу відпочинку 

неповнолітніх працівників визначає Директива № 94/33 [139] про захист 

молодих працівників. 

Зауважимо, що у сфері творчих відпусток вважається, що відпустка 

надається особі з можливістю в подальшому здійснювати певну наукову 

чи творчу діяльність. Творча відпустка не може надаватися «на папері», 

«формально», адже вона тягне за собою процес звітування працівника 

перед роботодавцем про виконану роботу. Творча відпустка в аспекті 

реалізації цього принципу дозволяє працівнику і роботодавцю, який 

зацікавлений у написанні наукової чи творчої роботи, оптимізувати 

процес їх взаємодії в межах праці. Шляхи такої оптимізації 

обумовлюються взаємним бажанням і прагненням учасників трудових і 

пов’язаних з ними відносин контролювати хід виконання завдання у 

строк, обумовлений попередньо сторонами. При цьому ми вважаємо, 

більш доцільним було б передбачити  для підприємств, установ, 

організацій будь-яких форм власності можливість удосконалення 

чинного нормативного регулювання надання творчих відпусток шляхом 

прийняття локальних актів нормотворення. Наприклад, у рамках 

виконання колективного договору можна було б передбачити можливість 

надавати творчі відпустки на інші цілі, продовжувати їх дію тощо. 

Однак, якщо сторони і будуть це здійснювати, то вони порушуватимуть 

чинне трудове законодавство, яке визначає, що такі цілі, на які надається 

творча відпустка, визначаються тільки законодавством. 

Отже, з урахуванням викладеного вище можемо констатувати, що 

правове регулювання надання творчих відпусток повинно передбачати 

тільки фактичне їх надання у зв’язку з можливими зловживаннями 

працівників в цій частині, адже наразі відсутні підстави для безумовного 
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притягнення їх до відповідальності за необґрунтоване звернення про 

надання творчої відпустки. Вважаємо, що оскільки заробітна плата 

працівнику за цей період виплачується роботодавцем, то, відповідно, 

останній і повинен взяти на себе тягар доведення обставин, за якими 

працівнику недоцільно надавати творчу відпустку. 

Останнім спеціальним принципом правового регулювання творчих 

відпусток є принцип надання творчих відпусток з урахуванням життєвих 

обставин. Попередньо ми уже зазначали, що творчі відпустки надаються 

за зверненням працівника до роботодавця при умові його виступу з 

доповіддю в структурному підрозділі роботодавця. У цих документах, 

які надає працівник, наводиться його аргументація на користь надання 

йому творчої відпустки. При цьому працівник вказує і ряд життєвих 

обставин, які вплинуть, на його думку, на рішення роботодавця щодо 

надання працівнику відпустки. Зауважимо, що такими обставинами 

працівнику краще зазначати: 1) цілі надання творчої відпустки та                   

2) підтвердження успішного поєднання основної трудової діяльності з 

науковою роботою. Якщо щодо першого ми у дисертаційному 

дослідженні уже висловлювали свої пропозиції, то стосовно другого 

можна зазначити, що у законодавстві (як міжнародному, так і 

націонльному) відсутні критерії такої «успішності». 

Як правильно вказує С.Ф. Гуцу, законодавець  не  встановлює  

критерії,  за  якими  слід  визначати успішно  або  неуспішно  працівник  

вчиться  або  поєднує  основну  роботу  з творчою. У зв’язку з цим не 

ясно, що слід вважати успішним навчанням: здачу сесії чи отримання 

якихось конкретних оцінок. Більше того, не зрозуміло, чому 

«успішність»  потрібна  для  надання  відпустки  працівникам,  які  

вчаться  на вечірніх відділеннях професійно-технічних учбових закладів і 

вищих учбових закладах,  а  також  особам,  які  мають  намір  писати  

підручник  або  наукову роботу,  а  працівникам,  які  навчаються  у  
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середніх  учбових  закладах,  і працівникам, які закінчують написання 

дисертації,  вона не потрібна [42, с. 78]. 

Тож ми вважаємо, що положення про «успішне поєднання основної 

трудової діяльності з науковою чи творчою роботою» потрібно 

виключити з переліку умов надання творчої відпустки і тих життєвих 

обставин, які можуть вплинути на прийняття рішення роботодавцем. 

Н.С. Михайлова констатує, що в юриспруденції поширеною є 

точка зору, згідно з якою творчість сама по собі не може становити 

предмета правового регулювання і, зокрема, трудове право не може 

зачіпати самого творчого процесу. Юриспруденція не може 

безпосередньо впливати на внутріособистісні етапи творчості. У той же 

час не можна виключити непрямий вплив права на суб’єктивну сторону 

творчості через вплив на відносини, що випливають з факту виникнення 

результатів творчості. Це, у свою чергу, призвело до необхідності 

уточнити галузі права, що впливають на творчість викладачів вузів. 

Дисертант зазначає, що оскільки творчість викладачів вузів протікає 

завжди в межах трудових відносин, що виникають з трудового договору, 

трудове право впливає на відповідні відносини. І головну роль в 

регламентації соціальних зв’язків, що виникають з приводу даного виду 

творчості, слід відводити трудовому праву [140, c. 9-10]. 

Погоджуючись у цілому з цією позицією, варто зауважити, що 

надання творчих відпусток повинно пов’язуватися лиш з обґрунтуванням 

цілі надання такої відпустки. В той же час трудове право позбавлене 

можливості і необхідності оцінювати творчу сторону діяльності 

працівника і успішне поєднання ним наукової чи творчої роботи з 

основною трудовою діяльністю. 

На підставі вищевикладеного ми приходимо до висновку, що 

правове регулювання творчих відпусток з урахуванням принципу 

життєвих обставин повинно обмежуватися фактором цілі надання такої 

відпустки та обґрунтуванням строку такої відпустки працівником. 
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Диференціація тривалості відпусток здійснюється головним чином через 

встановлення тривалих і додаткових відпусток. Багаторічна 

правозастосовна практика не виявила суттєвих відмінностей у підставах 

надання тривалих і додаткових відпусток. Їх спільне призначення – 

збільшення мінімальної відпустки – дозволяє рекомендувати в 

перспективі перейти до єдиного засобу збільшення тривалості відпусток. 

Таким чином, на підставі вищезазначеного можемо констатувати, 

що при наданні творчих відпусток можливо враховувати і готовність 

працівника до результативного виконання спеціального творчого 

завдання. Вважаємо, що якщо працівник проронує за власним бажанням 

здійснювати детальне дослідження певного наукового явища на користь 

роботодавця, останній повинен сприяти працівнику у реалізації його 

здатності до праці. 

Тож успішне поєднання принципів правового регулювання творчих 

відпусток дозволить скеровувати процес збалансування інтересів 

працівників і роботодавців, створювати рівні правові можливості для 

реалізації працівником права на вільний від роботи час. Проте потрібно 

враховувати те, що творчі відпустки не є класичним прикладом 

різновиду відпустки і потребують належної уваги з боку науковців при 

визначенні правових засад для їх надання. Принципи інституту творчих 

відпусток у трудовому праві є пов’язаним з розвитком трудових 

правовідносин явищем, а тому законодавцю слід уважно підійти до 

питання реформування законодавчого врегулювання і надання 

можливості розширення локального правового регулювання творчих 

відпусток.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Запропоновано класифікувати творчі відпустки  за 

наступними критеріями:   
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             а) за тривалістю відпустки: до трьох місяців для завершення 

написання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

(наразі – доктора філософії) та до шести місяців на здобуття наукового 

ступеня доктора наук; до трьох місяців для написання підручника чи 

наукової праці;  

           б) за цільовим призначенням: для виконання спеціальних творчих 

завдань (написання дисертації, підручника, наукової праці тощо); 

           в) за категорією осіб, яким надаються творчі відпустки (з огляду на 

тлумачення правових норм та практику їх застосування, так як у 

законодавстві чітко не зазначений перелік цих осіб): для наукових 

працівників, науково-педагогічних працівників, для творчих працівників, 

для аспірантів, для докторантів, для авторських колективів тощо. 

2. Завдання творчих відпусток – це соціально обумовлені, 

нормативно визначені, конкретизовані та активізовані інструменти, 

засоби, способи досягнення мети правового регулювання часу 

відпочинку працівників, які виконують спеціальні творчі завдання. 

3. Виокремлено наступні завдання надання творчих відпусток:  

1) забезпечення реалізації права працівника на вияв творчих 

здібностей через диференціацію умов надання творчої відпустки;  

2) забезпечення цільової направленості реалізації права особи-

працівника на відпочинок;  

3) детермінація нового творчого (наукового, інтелектуального) 

рішення;  

4) забезпечення багатофункціональної спрямованості трудової 

діяльності працівника. 

4. Функції надання творчих відпусток – це обумовлені 

потребою правового регулювання напрями впливу правових норм на 

відносини із надання окремим категоріям працівників творчих 

відпусток в обумовлений час і для визначеного цільового призначення, 

пов’язаного з виконанням спеціальних творчих завдань. 
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5. До функцій надання творчих відпусток відносяться:                          

1) соціальна; 2) стимулююча; 3) охоронна; 4) виховна (відтворювальна). 

6. Гарантії надання творчих відпусток – це нормативно 

визначені способи, засоби, інструменти забезпечення прав працівників на 

прояв творчих здібностей з одночасним покладенням на них обов’язку 

виконати спеціальне завдання, що обумовлене цільовою спрямованістю 

творчої відпустки. 

7. Гарантії надання творчих відпусток: 

– при наданні творчої відпустки за працівником зберігається 

робоче місце та заробітна плата; 

– творча відпустка надається згідно з формальними вимогами: 

а) для закінчення дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) (строком до 3 місяців за наявності заяви працівника і 

рекомендації наукової/науково-технічної ради Міністерства освіти і 

науки України або вченої ради ВНЗ І-ІV рівня акредитації чи науково-

дослідного інституту відповідного профілю про необхідність надання 

такої відпустки); б) для закінчення дисертацій на здобуття вченого 

ступеня доктора наук (до 6 місяців за тих же умов); в) для написання 

підручника чи посібника (до трьох місяців за наявності довідки з 

видавництва про включення до плану публікацій відповідної праці і при 

умові, що працівник успішно поєднує основну трудову діяльність із 

творчою роботою тощо); 

– для надання творчої відпустки повної тривалості не має 

значення строк безперервного стажу працівника на даному підприємстві; 

– творча відпустка не продовжується на святкові та неробочі 

дні. Не відбувається продовження або перенесення творчої відпустки і в 

тому випадку, якщо вона збігається з періодом тимчасової 

непрацездатності працівника; 

– виплата компенсації за невикористані дні творчої відпустки 

не здійснюється; 
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– оплачувана творча відпустка надається виключно за 

основним місцем роботи, за неосновним же може надаватися 

неоплачувана творча відпустка; 

–  обчислення середнього заробітку для оплати часу творчої 

відпустки здійснюється у загальному порядку. 

Окремо передбачено наступні гарантії надання творчих відпусток, 

які  доповнюють вищезазначені:  

– на час творчої відпустки працівник може мати доступ до 

матеріалів бібліотек, що підпорядковані ВНЗ (за умови, що такий 

працівник захищає дисертацію у відповідному ВНЗ); 

– творчі відпустки  не обмежують право працівників 

отримувати інші види відпусток відповідно до законодавства про працю 

України; 

– творча відпустка може бути продовжена на строк не більше 3 

місяців для закінчення написання дисертації на здобуття вченого ступеня 

кандидата наук (доктора філософії) і не більше 6 місяців для закінчення 

написання дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук за 

наявності рішення про необхідність продовження такої відпустки, 

затвердженого на засіданні відділу, кафедри, лабораторії чи іншого 

структурного підрозділу, де працює працівник; 

– власне надання творчої відпустки не може вважатися 

пільгою, компенсацією; 

– надання творчої відпустки для проведення тривалого 

наукового експерименту, наукового дослідження може здійснюватися за 

наявності обґрунтування фінансового забезпечення проведення такого 

дослідження (з урахуванням фінансування наукових проектів державою 

та іноземними інвесторами) тощо. 

8. Визначено окремі особливості творчих відпусток, що надаються 

для завершення дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата 

наук (доктора філософії) та доктора наук:  
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1) особлива мета надання відпустки – для завершення написання 

дисертації;  

2) особлива тривалість такої відпустки – строком до трьох місяців для 

завершення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) і до шести місяців на здобуття наукового ступеня 

доктора наук;  

3) особливий порядок надання таких відпусток – за наявності 

рекомендації вченої ради щодо доцільності надання відпустки;  

4) на час відпустки зберігається заробітна плата і робоче місце. 

Зазначено відповідні особливості творчих відпусток для написання 

наукових праць, а саме підручників, посібників, монографій, довідників 

тощо: 1) особлива мета – надається для написання наукових праць 

(відрізняється від інших видів тим, що призначається не для завершення 

написання, а саме для цілісного процесу написання); 2) особливий 

порядок надання – за наявності заяви та довідки з видавництва про 

включення праці до плану публікації на поточний рік; 3) тривалість 

надання такої відпустки – до трьох місяців; 4) за працівником 

зберігається робоче місце та заробітна плата; 5) якщо наукова праця 

готується авторським колективом, то творча відпустка надається 

одному автору за підписаною всіма іншими авторами заявою. 

Крім цього, не передбачені в законодавстві, але потребують 

закріплення в межах класифікації за цільовим призначенням творчі 

відпустки для творчих працівників (цільове призначення – підготовка до 

гастролей, написання п’єси, лібрето тощо і можливість надання творчої 

відпустки не за місцем основної роботи), творчі відпустки для організації 

наукових і творчих заходів:  

1) її цільове призначення – для організації заходів, зустрічей 

наукового, творчого характеру;  

2) короткотривалий характер;  
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3) без збереження заробітної плати, але зі збереженням  робочого 

місця і відшкодуванням витрат на організацію заходів), творчі відпустки 

для педагогічних працівників (особливості:  

1) надання її усім працівникам педагогічної сфери, які мають 

безперервний стаж у ній не менше 10 років;  

2) довготривала відпустка – до 1 року;  

3) мета такої творчої відпустки – соціальна реабілітація педагога). 

8. Виокремлено загальні принципи правового регулювання 

творчих відпусток, до яких віднесено наступні:  

1) свободу праці й зайнятості, заборону примусової праці;  

2) право на працю, захист від безробіття;  

3) принцип права на відпочинок;  

4) принцип заборони дискримінації;  

5) принцип єдності та диференціації умов праці. 

До спеціальних принципів правового регулювання творчих 

відпусток належать такі:  

           1) принцип використання творчої відпустки виключно за 

призначенням;  

           2) принцип надання творчої відпустки в натурі, що концентрує 

сутність юридичних гарантій надання і реального використання вільного 

часу;  

         3) принцип надання творчих відпусток з урахуванням життєвих 

обставин, наприклад, успішного поєднання основної трудової діяльності 

та наукової/творчої діяльності. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТВОРЧИХ ВІДПУСТОК 

 

3.1 Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання 

творчих відпусток 

 

Преамбулою Кодексу законів України про працю проголошується 

основний принцип механізму правого регулювання трудових відносин. 

Він полягає у створенні таких робочих умов, за яких кожен працівник 

має реальну змогу розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної 

та творчої праці [141, с. 69]. Особливо гостро зазначена аксіома 

стосується окремої категорії працівників, основним видом трудової 

діяльності яких є наукова чи іншого роду творча праця. Вона вимагає 

своєрідної організації, що повинна бути побудована на обов’язковому 

врахуванні об’єктивних критеріїв трудової зайнятості, а також 

спрямована на повну реалізацію одного з важливих конституційних прав 

таких працівників – права на творчі відпустки. Нормативна 

регламентація означеної трудової правомочності знайшла своє 

відображення в інституті творчих відпусток як беззаперечної й важливої 

складової трудового права. 

Чинне трудове законодавство України приділяє не досить значну 

увагу питанню правового регулювання творчих відпусток. На сьогодні 

залишається багато невирішених питань з цієї тематики. Така ситуація 

існує, незважаючи на центральну роль науковців, науко-педагогічних, 

творчих та інших працівників, головною трудовою функцією яких є 

творча праця, у становленні та розвитку вітчизняної науки в різних 

сферах суспільного життя, у тому числі й трудового. На підставі цього та 

з метою забезпечення творчих працівників належним відпочинком, який 

повинен ґрунтуватися на засадах справедливого співвідношення з їх 
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робочим часом, видається вкрай важливим висвітлити ряд 

взаємопов’язаних проблем механізму правої регламентації вказаного 

виду відпусток.  

Першою проблемою є невідповідність чинного трудового 

законодавства у сфері регламентації творчих відпусток сучасним 

потребам практики творчої праці [142, с. 342] (сучасне наукове 

розуміння використання творчої відпустки полягає в тому, що вона 

розглядається не як право працівників, а як їх обов’язок). 

Норми інституту відпусток творчих працівників у деякій мірі 

можна визнати застарілими. Вони не змінювалися більше десяти років. 

Окрім того, як зазначає  Л.П. Гаращенко, «…норми, що увійшли до 

сучасного законодавства України, майже не відрізняються від прийнятих 

ще в 60-ті роки минулого століття за радянської доби» [43, с. 14]. Хоча 

такий висновок зроблений ще на початку ХХІ-го століття, однак він є 

актуальним і на сьогоднішній день. Ст. 77 Кодексу законів про працю 

України під назвою «Творча відпустка» зазнала останніх змін тільки  

1998 року, а для ст. 16  Закону України «Про відпустки» з аналогічним 

найменуванням та постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» № 45 від 19.01.1998 взагалі не характерні законодавчі 

оновлення.  

За своєю юридичною природою національні законодавчі приписи 

щодо регулювання механізму надання творчих відпусток майже 

ідентичні з нормативними положеннями трудових кодексів країн 

Співдружності Незалежних Держав. Як приклад, у ст. 188 Трудового 

кодексу Республіки Білорусь передбачалося, що творчі відпустки із 

збереженням заробітної плати надаються працівникам для роботи над 

дисертацією, написанням підручників та в інших випадках. Водночас 

Законом Республіки Білорусь «Про внесення змін і доповнень в 

Трудовий кодекс Республіки Білорусь» № 272-3 від 20.07.2007 ст. 188 
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було виключено [143]. Тому на сьогодні творчі відпустки не надаються у 

вказаній країні. Їхнє значення виявлялося вже в тому, що вони належали 

до категорії соціальних, поряд з відпустками у зв’язку з вагітністю та 

пологами, доглядом за дітьми, у зв’язку з катастрофою на 

Чорнобильській АЕС. 

Іншим аспектом проблеми, що розглядається, є сучасне наукове 

розуміння використання творчої відпустки не як права працівників, а як 

їх обов’язку. Таке бачення не узгоджується із положеннями ч. 1 ст. 45 

Конституції України, згідно з якою «кожен, хто працює, має право на 

відпочинок» [1]. До того ж цей постулат зберігається також у проекті 

Трудового кодексу України, ст. 53 якого проголошує, що «кожен 

працівник має право на відпустку» [28]. Однак, як підкреслює 

В.Д. Авескулов, зазначене конституційне формулювання «не відповідає 

сьогоднішньому рівню розвитку суспільних відносин у сфері 

застосування праці» [144, с. 8]. Зроблений висновок вчений обґрунтовує 

тим, що використання часу відпочинку, у тому числі й творчого, «не 

може бути правом працівника, а є його обов’язком, оскільки не існує і не 

повинно існувати процедури односторонньої відмови від його реалізації» 

[144, с. 8]. Наведені результати наукового дослідження та сформовані на 

його підставі аргументи цілком відображають сутність творчих 

відпусток. Вони тільки умовно визначаються як час відпочинку 

працівників та за своїм призначенням «не є відпочинком від праці» [145, 

с. 84]. Насправді ж їх зміст полягає в обов’язку цих осіб виконувати 

установлені в трудовому договорі творчі завдання чи творчу роботу [146, 

с. 289]. Звичайно, це правило є тільки неспростовною презумпцією, 

однак воно не передбачає відмови творчих працівників від здійснення 

покладених на них трудових функцій. При цьому слід зауважити, що 

останні складають зміст творчих відпусток.  

Другою проблемою є порушення принципу законності у сфері 

правової регламентації творчих відпусток, що проявляється у тому, що 
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питання нормативно-правового регулювання вирішується не 

законодавчим органом державної влади, а виконавчим – Кабінетом 

Міністрів України. 

У нормативних положеннях статей 77 Кодексу законів про працю 

України та 16 Закону України «Про відпустки» не розкривається сутність 

механізму надання творчих відпусток. Натомість визначена лише ціль – 

для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших, 

передбачених трудовим законодавством, випадках [121, с. 190]. Така 

ознака одночасно відображає деякі підстави, за наявності яких 

працівникам надаються творчі відпустки. Проте деталізація і 

конкретизація зазначених статей відбувається виключно на рівні 

підзаконного акта.  

Абсолютно чітко Л.П. Гаращенко називає таку негативну 

тенденцію правового регулювання творчих відпусток в Україні як значна 

роль підзаконних актів, що виступають механізмом реалізації приписів 

чинного трудового законодавства про творчі відпустки [121, с. 191]. Слід 

підкреслити, що вказані нормативи вважаються винятковими 

регуляторами трудових правовідносин у сфері відпочинку працівників, 

що виникають за результатами здійснення ними творчої праці. 

Окреслена юридична ситуація повністю суперечить вимогам 

правопорядку, складовою якого є принцип законності. 

Однією з вимог принципу законності є верховенство закону у 

системі нормативно-правових актів [147, с. 50]. Такий правовий стандарт 

порушується у механізмі нормативного регулювання творчих відпусток. 

Норми приписів ст. 77 Кодексу законів про працю України, ст. 16 Закону 

України «Про відпустки» та навіть ст. 186 проекту Трудового кодексу 

України (доопрацьованого) є виключно відсилочними та не визначеними. 

Відповідно до них прерогатива у визначенні умов, тривалості, порядку 

надання й оплати творчих відпусток належить не законодавчому, а 

правозастосовному органу влади. В існуючих умовах режим надання 



 
 

125 

виду відпочинку, що розглядається, визначається Кабінетом Міністрів 

України у постанові «Про затвердження умов, тривалості, порядку 

надання та оплати творчих відпусток» № 45 від 19.01.1998 [22]. 

Названий підзаконний акт в недостатньому обсязі вирішує питання 

надання творчих відпусток. Це суттєво ускладнює правозастосовну 

практику, створюючи значні прогалини правового регулювання трудових 

відносин у такій сфері. Також у такому разі порушуються принципи 

визначеності та мінімізації закріплення оціночних понять у трудовому 

законодавчі про творчі відпустки. 

Третьою проблемою є відсутність законодавчого визначення 

поняття «творча відпустка», що може негативно впливати на реалізацію 

права працівників на творчі відпустки, а також сприяти виникненню 

оціночного розуміння такого поняття як «творча відпустка». 

Нормативну складову правового регулювання творчих відпусток 

складає ст. 77 Кодексу законів про працю України, ст. 16 Закону України 

«Про відпустки» та постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження умов, тривалість, порядок надання та оплати творчих 

відпусток» № 45 від 19.01.1998. У жодному із вказаних нормативно-

правових актів юридичному терміну «творча відпустка» не надається 

легальне визначення. 

 На думку вчених, такий стан речей слід розглядати як своєрідну 

прогалину в правовій регламентації творчих відпусток, що характерні 

для окремих категорій працівників. Так, закріплення наукового поняття в 

законі є дуже важливим для його єдиного розуміння та подальшого 

застосування на практиці. Як слушно писала Л.П. Гаращенко, після того, 

як поняття закріплене в законі, його зміст набуває усталеності. 

Стабільність та однозначність права обумовлюється, перш за все, 

стабільністю й однозначністю його понять. Для трудового права як науки 

надмірна мобільність та змінюваність понять негативно впливає на його 

соціальну сутність. З моменту закріплення поняття в законі терміни 
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повинні вживатися тільки у тому вигляді та значенні, яке надав їм 

законодавець. Тому на практиці виникає безліч проблем при 

застосуванні тих норм права, яким немає визначення у законі [21,                      

с. 127-128]. Досить часто наукові роз’яснення у сфері нормативної 

регламентації трудових відносин, зокрема з приводу реалізації норм 

інституту творчих відпусток, стають основою для судової та іншої 

правозастосовної діяльності. Оскільки позиції вчених є не тільки 

різноманітними, але й суперечливими, то це може негативно впливати на 

реалізацію права працівників на творчі відпустки, а також сприяти 

виникненню оціночного розуміння такого поняття як «творча відпустка». 

Така ситуація є недопустимою, а наслідки її існування шкідливі для 

механізму правового регулювання творчих відпусток. 

Крім того, необхідність законодавчого визначення поняття творчої 

відпустки пояснюється наявністю особливого механізму її надання, що 

повинен бути відображений у відповідних нормативно-правових актах у 

сфері регулювання праці й відпочинку. Творчі відпустки характерні 

тільки для окремих категорій працівників. Останні на підставі закону чи 

трудового договору обмежені у свободі розпорядження своїм часом 

відпочинку. Водночас такі працівники не можуть використовувати час 

свого творчого відпочинку у зв’язку з особливостями виконуваної ними 

трудової функції – наукової чи іншої творчої праці. На підставі цього у 

науці трудового права творчі відпустки розуміють не як час відпочинку 

працівників, а як проміжний час, пов’язаний з переходом від роботи до 

вільного від виконання трудових обов’язків часу [148, с. 163]. Вони, «хоч 

і називаються відпустками, але до відпочинку мають віддалене 

відношення…» [149, с. 114]. З наведеного випливає, що творчі відпустки 

тлумачаться як самостійна правова категорія, яка існує поряд з робочим 

часом та часом відпочинку працівників. Відповідні наукові 

напрацювання не знайшли свого відображення у чинних законодавчих 

актах про творчі відпустки. Як наслідок, це не дозволяє враховувати 
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сукупність специфічних ознак творчих відпусток при правовому 

регулюванні їх умов, тривалості, порядку надання і оплати, а також не 

забезпечує повне, всебічне без прогалин чи колізій створення 

впорядкованої системи законодавчої бази щодо механізму реалізації 

творчих відпусток. 

Четвертою проблемою є вузьке коло правових підстав для надання 

працівникам творчих відпусток, що не дозволяє враховувати фактично 

існуючі підстави, які виникають у процесі творчої праці. 

Положення статей 77 Кодексу законів про працю України та 16 

Закону України «Про відпустки» закріплюють тотожний припис, згідно з 

яким «творча відпустка надається працівникам для закінчення 

дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, 

передбачених законодавством» [3]. На перший погляд зазначені закони 

визначають невичерпний перелік підстав для надання працюючим 

особам творчих відпусток. Однак під іншими, передбаченими чинним 

законодавством, випадками варто розуміти ті підстави, на які вказується 

у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» № 45 від 

19.01.1998 [22]. Узагальнено працівники юридичних осіб будь-якої 

форми власності набувають права на творчу відпустку для:  

1) закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

або доктора наук;  

2) написання підручника;  

3) написання монографії, довідника тощо. Іншими словами, 

виключними підставами для надання працівникам творчих відпусток є 

підготовка ними визначених чинним законодавством видів наукових 

праць.  

Однак передбачений чинним трудовим законодавством перелік 

підстав надання творчих відпусток є надто обмеженим. Він не враховує 

фактично існуючі підстави, які виникають у процесі творчої праці, що за 
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своєю сутністю є надзвичайно різноманітною. У такому разі працівники 

не можуть ні де-юре, ні де-факто користуватися цілком можливими 

гарантіями, необхідними для забезпечення їм відпочинку за виконання 

спеціальних творчих завдань як складової трудових обов’язків. 

Аналіз змісту досліджуваної проблеми правового регулювання 

творчих відпусток включає також розгляд питання про участь трудового 

колективу у визначенні підстав надання цього виду відпусток. 

Провідною формою залучення трудового колективу до вдосконалення 

механізму надання творчих відпусток є укладення колективних 

договорів. 

У науці трудового права важливою видається регламентація 

творчих відпусток безпосередньо колективними договорами. 

«Колективні угоди мають визначати мінімальні стандарти регулювання 

та бути рушійною силою в запровадженні інноваційних підходів 

регулювання, а також фіксувати механізми зближення положень 

колективних угод та нормативного регулювання з подальшою їх 

фіксацією в спеціалізованих нормативних актах. Так… в країнах-членах 

Європейського Союзу регулювання питань робочого часу, часу 

відпочинку переважно здійснюється саме на рівні колективних угод, 

оскільки визнається, що вони мають більший вплив на визначення 

ефективності управління міжнародних компаній. Їхнє виконання чи 

невиконання може як підтвердити, так і дискредитувати авторитет 

міжнародної компанії. Колективні угоди також мають більш швидку 

процедуру прийняття, ніж національний нормативний акт чи акт 

Європейського Союзу, та включають більш конкретні спеціалізовані 

механізми впровадження прийнятих положень на місцях» [150, с. 164]. 

На сьогодні колективними договорами, які укладаються в Україні, не 

може розширюватися перелік підстав надання творчих відпусток, 

оскільки трудовий закон не містить спеціальної вказівки про це [151,                 

с. 167]. Враховуючи вищевикладене, можна справедливо стверджувати, 
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що чинне трудове законодавство не передбачає достатнього 

інструментарію для всебічної та повної реалізації механізму надання 

творчих відпусток. Водночас відповідна методика розроблена наукою 

трудового права та міжнародною практикою у сфері регулювання 

творчих відпусток.  

П’ятою проблемою є відсутність законодавчого врегулювання 

питання щодо наслідків нецільового використання творчих відпусток, що 

дозволяє працівникам не дотримуватися правил щодо цільового 

використання творчих відпусток без настання для них будь-яких 

негативних наслідків. 

На сьогодні жодним з трудових законодавчих актів не передбачені 

наслідки використання творчих відпусток не за призначенням. Останнє 

визначається метою, для досягнення якої і надаються творчі відпустки. 

Це їх цільова спрямованість, яка водночас виступає важливою ознакою 

вказаного виду відпусток.  

З цього приводу «важливо відзначити, що у науці трудового права 

часом відпочинку, як правило, називають період часу, впродовж якого 

працівник звільнений від виконання своїх трудових обов’язків і який він 

може використовувати на власний розсуд. У випадках учбової, творчої та 

соціальної відпустки не йде мова про використання часу на власний 

розсуд працівника. В усіх вищеперелічених відпусток є конкретна мета. 

Цільове призначення цих відпусток видно вже з їх назви… Творча 

відпустка також носить цільовий характер – працівник під час творчої 

відпустки повинен написати дисертацію або підручник, або монографію 

тощо… Таким чином, очевидно, що у вказаних випадках така ознака 

часу відпочинку як «можливість використання його за власним 

розсудом» відсутня» [25, с. 573-574]. Отже, право працівників на творчі 

відпустки одночасно виступає їхнім трудовим обов’язком. Порушення 

такого кореляційного взаємозв’язку свідчить про недотримання 

працівниками вимог трудової дисципліни, які полягають у невиконанні 
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чи неналежному виконанні трудових обов’язків щодо використання 

творчих відпусток, метою яких є здійснення творчої праці та отримання 

відповідних трудових результатів.  

У випадку застосування до працівників визначених законом 

заходів відповідальності за нецільове використання творчих відпусток 

принцип заборони обмеження або виключення їхніх трудових прав не 

порушуватиметься. Навпаки саме такі працівники не дотримуються 

такого «принципу інституту «Робочий час і час відпочинку» як принцип 

цільового використання творчих відпусток» [152, с. 5]. Окрім того, в разі 

вчинення працівниками таких проступків, права та законні інтереси 

роботодавців, які також охороняються законодавством, можуть зазнати 

значної шкоди. Тому норми про відповідальність працівників за 

використання творчих відпусток не за їх призначенням виконуватимуть 

компенсаційно-відновлювальну функцію, чим сприятимуть стабілізації 

трудових правовідносин. За існуючих умов, коли немає зазначеної 

законодавчої вказівки, працівники можуть не дотримуватися правил 

щодо цільового використання творчих відпустко без настання для них 

будь-яких негативних наслідків. На підставі цього створюються реальні 

проблеми у правовому регулюванні творчих відпусток, що завдають 

шкоди як на локальному рівні, так і загальнонаціональному. 

Шостою проблемою є непередбачення на нормативному рівні 

надання науковим та науково-педагогічним працівникам особливого 

виду творчих відпусток – наукових. 

Наявність вказаної проблеми свідчить про існування на сьогодні 

ще однієї прогалини у правовому регулюванні творчих відпусток. Адже 

робота наукових і науково-педагогічних працівників суттєво 

відрізняється від праці інших категорій працівників, які творчо 

працюють. Така відмінність визначає потребу в законодавчому 

закріпленні права цієї категорії працівників на наукові відпустки. 
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Детально зазначена проблема проілюстрована у наукових тезах 

вченого О.М. Ярошенка. Він стверджує: «Ще одним  із прикладів 

подальшої прогалини в трудовому праві можемо назвати становище, яке 

склалося з науковцями зі світовим ім’ям і значним досвідом, які з 

об’єктивних причин, а також з метою підвищення своєї кваліфікації 

їздять за кордон для викладання в іноземних навчальних закладах і для 

виконання науково-дослідницьких робіт за кордоном. Повертаючись, 

вони прагнуть передати набуті знання та свій досвід молодим ученим. 

Однак їх посада нерідко буває вже зайнята іншим працівником, у 

результаті чого вони не мають змоги передавати свій величезний досвід і 

збагачувати набутими знаннями вітчизняну науку» [153, с. 197]. Із змісту 

Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» 

вбачається, що законодавець взагалі не класифікує творчі відпустки в 

залежності від специфіки роботи окремих творчих працівників, 

насамперед наукових і науково-педагогічних. Така ситуація 

спостерігається, незважаючи на становлення і розвиток сучасної 

тенденції, згідно з якою «урізноманітнення трудових відносин, яке 

активно відбувається після набуття Україною незалежності, сприяє 

виникненню нових видів відпусток» [145, с. 84]. Тому, як правильно 

зауважує О.М. Ярошенко, наукові й науково-педагогічні працівники 

потребують легального встановлення певних гарантій їхньої наукової 

праці. Ними безперечно є надання наукових відпусток у чітко 

визначеному законом порядку. 

Існуюче становище у галузі правової регламентації творчих 

відпусток наукових та науково-педагогічних працівників обумовлено 

відсутністю особливого механізму регулювання праці таких осіб у 

вітчизняній правовій системі. На існуванні цієї проблеми слушно 

наголошує і Г.О. Барабаш: «Законодавчі акти про наукову діяльність, що 

прийняті в Україні, спрямовані на вирішення проблем організації 

виконання наукових досліджень, їх експертизи, а правове регулювання 
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праці науковців залишається поза увагою законодавця… Ні в чинному 

Кодексі законів про працю України, ні в проекті Трудового кодексу 

України немає жодної статті, яка б стосувалась особливостей правового 

регулювання праці науковців» [154, с. 3]. До того ж проектом Трудового 

кодексу України (доопрацьованого) [29] проблема творчих відпусток 

взагалі окреслюється досить лаконічно. Їм присвячена ст. 186, яка не дає 

відповіді на питання щодо наукових відпусток працівників у сфері 

науково-трудової діяльності. У тому числі не йдеться й про збільшення 

тривалості наукових чи творчих відпусток для цих працюючих осіб. У 

зв’язку з цим «надання творчих відпусток не може повною мірою 

вирішити підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації, бо ці відпустки короткочасні і передбачають створення 

науковцю умов для оформлення вже виконаного дисертаційного 

дослідження» [155, с. 92].  Окрім того, за своїм змістом припис ст. 186 

проекту доопрацьованого Трудового кодексу України майже тотожний з 

чинними на сьогодні положеннями трудового законодавства про творчі 

відпустки. Тому можна резюмувати, що проблема надання науковим і 

науково-педагогічним працівникам відпусток ще протягом тривалого 

часу буде залишатися не вирішеною. 

Сьомою проблемою є обмеження прав членів авторського 

колективу на творчу відпустку. 

Згідно з умовами, тривалістю, порядом надання та оплати творчих 

відпусток, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 45 

від 19.01.1998, «якщо підручник чи наукова праця створюється 

авторським колективом,  творча відпустка надається одному з його 

членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського 

колективу» [22]. С.Ф. Гуцу піддає гострій критиці такий припис, 

оскільки він передбачає надання творчої відпустки тільки одному з 

авторів підручника або наукової праці. На думку цього вченого, «з 

редакції норми можна зробити висновок, що творча відпустка при 
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написанні підручника чи наукової праці повинна надаватися лише 

одному з авторів, а інші зобов’язані давати тільки згоду на це, тим самим 

відмовляючись від свого права на таку відпустку. Безумовно це 

обмеження трудових і конституційних прав працівника, що є 

неприпустимим» [50, с. 13]. Дійсно, наявне в національній правовій 

системі обмеження на отримання кожним з членів авторського колективу 

творчої відпустки чи її частини яскраво свідчить про однобічність та 

неповноту правового регулювання творчих відпусток. Ця проблема є 

досить актуальною в умовах постійного й швидкого розвитку наукової та 

іншої творчої діяльності. 

Міжнародне співтовариство позитивно ставиться до надання 

творчих відпусток усім членам авторського колективу, спільною працею 

яких створюється наукова праця чи підручник [156, с. 112]. При цьому 

вони самостійно за домовленістю можуть визначати порядок їх 

розподілу, що обов’язково оформляється належним чином. Окреслений 

порядок правового регулювання бере свої витоки з цивілістичних 

галузей права, а саме з авторського права.  Для українського цивільного 

законодавства він також є характерним та виражається у ст. 13 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» [157]. З аналізу вказаного 

припису стає зрозуміло, що співавтори можуть виступати в якості 

працівників, оскільки вони здійснюють цілеспрямовану трудову 

діяльність з підпорядкуванням у більшості випадків правилам 

внутрішнього трудового розпорядку. Однак «створення колективного 

твору спільною творчою працею двох або декількох авторів означає не 

спільний процес праці, а досягнення спільного результату внаслідок 

творчих зусиль співавторів» [158, с. 345]. Для трудового права важливим 

є саме як та у якій формі ці працівники-співавтори працювали, а не те, 

що створена наукова праця є результатом їхніх спільних старань. Внесок 

кожного члена авторського колективу у цій трудовій діяльності є тим 

критерієм, за яким може розподілятися тривалість творчої відпустки. 
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Проте не варто випускати з поля зору принцип рівності у визначенні 

порядку надання членам авторського колективу творчих відпусток, а 

також договірний спосіб вирішення цього питання. Незважаючи на 

викладені напрацювання у сфері вітчизняного цивільного права, 

міжнародного трудового права та трудового права окремих країн, 

правова регламентація творчих відпусток членів авторського колективу, 

які працюють над створенням підручника чи наукової праці, наразі 

залишається не вдосконаленою. Всі працівники, які спільно творчо 

працювали як колективні автори, не вправі користуватися творчими 

відпустками. Воно належать тільки одному з них. 

Восьмою проблемою є нечіткість встановлених чинним трудовим 

законодавством критеріїв надання творчих відпусток та відсутність 

порядку їх закінчення. 

Зазначена проблема відображена у змісті постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання 

та оплати творчих відпусток» № 45 від 19.01.1998 [22]. Так, творчі 

відпустки для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук та для написання підручника чи наукової праці 

надаються працівнику, який успішно поєднує основну трудову діяльність 

із творчою роботою. Це означає, що головною умовою надання творчих 

відпусток є ознака успішності. При цьому зміст останньої нормативно не 

визначається, тобто можна розглядати таке поняття як оціночне. 

Застереження аналогічного змісту робить А.А. Юрченко. Вчений 

стверджує, що законодавець не встановлює критерії, за якими слід 

визначати успішно чи не успішно працівник вчиться або поєднує 

основну роботу з творчою. У зв’язку з цим не ясно, що слід вважати 

успішним навчанням: здачу сесії або отримання якихось конкретних 

оцінок… Також зі змісту цих норм виходить, що ті, хто навчаються 

успішно, мають право на відпустку, а ті, хто не успішно, – не мають. 

Водночас необхідно відзначити, що розумові здібності у кожної людини 
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різні і отримувати високі оцінки через різні обставини здатний далеко не 

кожен, проте це не може бути підставою для позбавлення такої людини 

права на відпустку у зв’язку з навчанням. На нашу думку, вищезгаданий 

стан речей є порушенням принципу «заборона дискримінації». У 

Конвенції МОП № 140 про оплачувані учбові відпустки нічого не 

говориться про критерії успішності, так само як не сказано про саму 

успішність як обов’язкову умову, що надає право на учбову оплачувану 

відпустку. На наш погляд, згадка про «успішність» у тексті вказаних 

вище нормативних актів є недоцільною» [25, с. 571-572]. Щодо спільного 

аналізу вченим творчих та учбових відпусток, то вони схожі за своєю 

правовою природою. Тому поширення аналогії Конвенції Міжнародної 

організації праці про оплачувані учбові відпустки № 140 [159] на 

нормативну регламентацію умов надання творчих відпусток є цілком 

допустимим. 

Доповнюючи абсолютно точну аргументацію науковця, варто 

вказати, що відсутність нормативного роз’яснення змісту критерія чи 

ознаки успішності творчої діяльності дозволяє вважати її оціночним 

поняттям трудового права. Однак постачає нова проблема: який суб’єкт 

трудових правовідносин уповноважений визначати дотримання 

працівником такої умови надання творчих відпусток як успішність. 

Внаслідок цього створюється плутанина у правозастосуванні положень 

про надання творчих відпусток, що може призвести до істотних 

порушень трудових та соціально-економічних прав працівників. 

Творчі відпустки, як і інші види відпусток, перелічені в Кодексі 

законів про працю України та систематизовані у ст. 4 Закону України 

«Про відпустки», мають встановлену тривалість. Початок творчих 

відпусток обчислюється з моменту видання роботодавцем наказу або 

розпорядження про надання конкретним працівникам творчих відпусток 

на підставі їхньої заяви. Таке правило передбачається в постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, 



 
 

136 

порядку надання та оплати творчих відпусток» № 45 від 19.01.1998 [22]. 

У той же час неврегульованим залишається питання про закінчення 

творчих відпусток. Воно чинним трудовим законодавством зовсім не 

визначається. У деяких країнах детально регламентуються різноманітні 

випадки закінчення трудових відпусток, які все-таки можуть траплятися 

в трудовій практиці. У чинному трудовому законодавстві про творчі 

відпустки немає схожих положень. Невирішення на рівні профільних 

трудових нормативно-правових актів питань про закінчення творчих 

відпусток створює реальну проблему в їх всебічному та ефективному 

правовому регулюванні. 

Подолання проаналізованих проблем правового регулювання 

творчих відпусток здійснюється у певних напрямках. Вони визначаються 

як шляхи вдосконалення нормативної регламентації інституту відпусток, 

що надаються працівникам для виконання ними творчої праці. За 

загальним правилом, їхня сутність зводиться до внесення відповідних 

змін у чинне законодавство з питань творчих відпусток. Для правильного 

й повного розуміння слід детально розглянути кожен шлях 

вдосконалення відповідно до досліджуваних проблем правової 

регламентації творчих відпусток. 

Першим шляхом вдосконалення є оновлення чинного трудового 

законодавства в галузі правового регулювання творчих відпусток. 

Реалізація цього напрямку передбачає якісне реформування 

інституту творчих відпусток, які надаються працівникам. Окреслений 

захід потребує внесення необхідних законодавчих змін, зокрема 

прийняття нового Трудового кодексу України, у якому слід комплексно 

викласти правові положення щодо даного виду оплачуваних відпусток, а 

також побудову нової концепції відпочинку творчих працівників, що 

цілком виключає прийнятність радянської моделі його правового 

регулювання. 
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Новий Трудовий кодекс України повинен бути «соціально 

спрямованим щодо працівника та забезпечувати можливість реалізації 

ним своїх трудових прав, у тому числі й права на працю та права на 

відпочинок» [160, с. 3]. Забезпечення відпочинку для кожного творчого 

працівника є одним з головних завдань зазначеного кодифікованого акта. 

Він не повинен копіювати положення приписів чинного трудового 

законодавства у сфері правового регулювання творчих відпусток, а 

закріпити вдосконалений відповідно до міжнародних трудових 

стандартів механізм їхньої реалізації. Тільки за таких умов можна 

оцінювати нове трудове законодавство як соціальне, що містить 

ефективні юридичні гарантії прав на творчу працю та на творчий 

відпочинок. 

Трудове законодавство про творчі відпустки слід привести у 

відповідність до міжнародних нормативно-правових актів Європейського 

Союзу, Міжнародної організації праці та Організації Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Адже саме ними 

закріплюються гарантії праці й відпочинку творчих працівників. Так, у 

Рекомендації ЮНЕСКО про стан творчих працівників від 27.10.1980 

[161] проголошується міжнародне зобов’язання держав щодо 

безумовного дотримання трудових прав цих працюючих осіб та 

встановлення реально діючих гарантій їх трудової діяльності, у тому 

числі й стосовно забезпечення надання творчих відпусток. Без таких 

обов’язкових кроків національні трудові законодавчі акти не зможуть 

узгоджуватися з принципом верховенства права, а тому будуть 

розглядатися як неправові.  

Також вищевказаною Рекомендацією ЮНЕСКО підкреслюється 

особливе становище творчих працівників, трудова діяльність яких є 

запорукою розвитку культурної сфери кожної країни. Вони вправі 

користуватися правами і захистом на підставі актів міжнародного права і 

національного законодавства у сфері прав людини. На підставі таких 
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міжнародних стандартів можна резюмувати, що правове регулювання 

творчих відпусток повинно, перш за все, бути соціально спрямованим і 

постійно вдосконалюватися шляхом адаптації до світових трудових норм 

та культурних цінностей у сфері праці й відпочинку працівників, 

зайнятих творчою працею. 

З іншого боку, враховуючи сучасне тлумачення творчих відпусток 

як обов’язку, а не права працівників, потребує суттєвих змін і 

конституційна норма, відображена у ст. 45 Конституції України. Нею 

закріплюється право працівників на відпочинок. Через це 

словосполучення «право на відпочинок» у трудово-правовому контексті 

втрачає своє значення і тому частину статті 45 Конституції України 

доречно сформулювати таким чином: «Кожному, хто працює, 

гарантується відпочинок» [144, с. 8]. Із запропонованим визначенням 

можна впевнено погодитися. В такому разі безпосередньо проявляється 

ефект удосконалення правого регулювання творчих відпусток. За своїм 

змістом вони будуть такими, якими є насправді, адже творчі відпустки, 

які надаються працівникам, фактично не є їхнім відпочинком. Протягом 

їх тривалості ці особи працюють, проте виконувана ними робота має 

своєрідний, творчий характер. 

Другим шляхом удосконалення є визначення на рівні трудового 

закону механізму надання творчих відпусток. 

До прийняття Верховною Радою України Трудового кодексу 

України слід включити до Закону України «Про відпустки» положення 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» № 45 від 

19.01.1998 [22] з необхідними змінами. Завданням підзаконного акта, що 

прийматиметься на виконання вдосконаленої(них) статті (статей) про 

творчі відпустки, має стати більш детальне врегулювання процедури їх 

надання. 
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Щодо підготовленого станом на сьогоднішній день проекту 

Трудового кодексу України, то у тексті цього нормативного акта 

повторюється юридична помилка, характерна для попередніх трудових 

законодавчих актів (Кодексу законів про працю та Закону України «Про 

відпустки»). Вона полягає у тому, що тривалість, порядок, умови 

надання та оплати творчих відпусток також визначатимуться Кабінетом 

Міністрів України. Іншими словами, і надалі діятиме підзаконний режим 

надання творчих відпусток. Така позиція розробників щодо регулювання 

творчих відпусток видається непослідовною. «Було б цілком логічним 

закріпити норми, встановлені постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» від 19 січня 1998 року № 45 у статті проекту, адже саме в 

проекті ТК України, а не в підзаконних нормативно-правових актах, 

передбачені порядок і умови надання інших видів відпусток» [162,                   

с. 13-14]. При цьому слід зауважити, що аналізований недолік 

законодавчої практики у сфері надання творчих відпусток характерний 

для усіх трудових законопроектів, внаслідок чого цілком нівелюються 

гарантії працівників на відпочинок за виконання творчої праці.  

Також такий стан речей не відповідає цілям нормативної 

кодифікації. Адже «процес кодифікації передбачає об’єднання в одному 

законодавчому акті всіх чинних нормативно-правових актів, в яких 

врегульовано зазначене питання. Тим паче, що з деяких питань 

(трудовий договір, порядок прийняття на роботу) автори проекту 

підійшли саме з таких позицій, детально виписавши процедурні норми, 

що регулюють порядок прийняття на роботу і укладення трудового 

договору. У зв’язку з викладеним доцільно саме в § 5 гл. 3 проекту 

Трудового кодексу України, а не в підзаконному акті, детально 

врегулювати тривалість, умови, порядок надання та оплати творчих 

відпусток» [163, с. 11]. Своєчасне законодавче удосконалення механізму 

надання творчих відпусток утверджуватиме принцип законності, на 
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якому має бути побудована вітчизняна трудова правова система; 

забезпечить абсолютну реалізацію трудових прав працівників, які 

здійснюють творчу працю; сприятиме запобіганню виникнення прогалин 

правового регулювання творчих відпусток. 

Третім шляхом удосконалення є нормативне закріплення дефініції 

«творча відпустка». 

Необхідність доповнення вказаного припису закону нормативним 

визначенням творчої відпустки пов’язано із її подвійною природою.                    

По-перше, не можна сказати, що творча відпустка – це відпочинок. Вона 

надається для виконання спеціального завдання: творчого чи наукового. 

Тому назва цього періоду часу як відпустка доволі умовна. Відпустка 

завжди асоціюється з відпочинком, у цьому ж випадку відпочинок 

відсутній. По-друге, відбувається лише деяка зміна роду та змісту 

трудової діяльності. Тобто працівники тимчасово звільняються від 

виконання основної роботи. Вони зобов’язані використати відпустку за 

цільовим призначенням та надати після її закінчення відповідний звіт. Це 

виключна риса творчої відпустки, яка відрізняє її від будь-якого іншого 

виду відпусток [21, с. 127]. Наведений аналіз сутності творчих відпусток 

показує їх своєрідність, яка повинна бути відображена у відповідній 

нормі трудового закону. На це звертають увагу вчені в галузі трудового 

права. Згідно з науковим підходом Трудовий кодекс України має 

«містити розділ «Вільний час», який складатиметься з двох глав. Глава 

«Час відпочинку» буде присвячена регулюванню перерв, святкових і 

вихідних днів, а також щорічних відпусток, тобто часу, який працівник 

може використовувати на власний розсуд. А глава «Неробочий час 

цільового призначення» регулюватиме учбові, творчі і соціальні 

відпустки, тобто час, протягом якого працівник звільнений від виконання 

трудових обов’язків з певною, конкретною метою. Такий правовий 

підхід забезпечить чіткість і конкретність понятійних категорій, 

однозначність правового регулювання, що полегшить правозастосовну 
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практику» [25, с. 575]. В означений спосіб можна досягнути єдності 

розуміння такої юридичної категорії трудового права як «творчі 

відпустки» у теоретичному й практичному аспектах. Також це 

забезпечить усунення будь-яких довільних форм тлумачення 

досліджуваного поняття у застосуванні в трудовій діяльності. 

На думку С Ф. Гуцу та М В. Нечипорука, «поняття творчої 

відпустки доцільно було б визначити як тимчасове вивільнення 

робітника від виконання основних трудових обов’язків з метою 

закінчення певної наукової чи творчої роботи, впродовж якої за ним 

зберігається робоче місце та виплачується заробітна плата (винагорода)» 

[21, с. 128]. Запропонована вченими дефініція творчих відпусток 

демонструє важливі складові їхньої сутності та правове становище 

працівників, яким вони надаються. Також таким визначенням 

закріплюється система гарантій для працюючих осіб, що отримали 

творчі відпустки. Це збереження робочого місця та оплати праці.  

На відміну від вищеназваних теоретиків трудового права, 

Т.І. Чавикіна, яка досліджувала проблематику правового регулювання 

часу відпочинку працівників міліції, інтерпретує юридичну категорію 

творчої відпустки убільш вузькому аспекті. З цього приводу дослідник 

зазначає: «Творча відпустка − це період часу, коли працівник органів 

внутрішніх справ звільняється від виконання своїх службово-трудових 

обов’язків і використовує його для виконання спеціальних завдань із 

збереженням місця роботи та грошового забезпечення» [164, с. 12]. 

Порівнюючи визначення С.Ф. Гуцу, М.В. Нечипорука та Т.І. Чавикіної, 

можна констатувати, що перше є більш повним та точнішим. Єдиним 

недоліком дефініції Т.І. Чавикіної є використання слова «звільняється». 

В аспекті правового регулювання творчих відпусток воно є недоречним, 

так як не вказує на механізм реалізації їх цільової направленості. Тому 

доцільніше оперувати словосполученням «вивільняється від виконання 

основних трудових обов’язків».  
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Четвертим шляхом вдосконалення є розширення на нормативному 

рівні переліку підстав, за наявності яких працівники мають право на 

творчі відпустки, враховуючи участь трудового колективу у вирішенні 

такого питання.  

Внесення відповідних законодавчих змін повинно відбуватися 

паралельно з розробкою логічного й чіткого порядку реалізації таких 

правових основ. Зроблені висновки обґрунтовуються науковими 

дослідженнями теоретиків трудового права. Так, «сучасне життя вимагає 

розширити коло підстав для надання творчої відпустки. Наприклад, це 

може бути проведення наукового дослідження, проведення тривалого 

наукового експерименту, створення новітніх технологій тощо. Тому 

закріпити у законі повний перелік підстав, що надавали б право на 

творчу відпустку, доволі важко. У зв’язку з цим доцільно було б 

дозволити трудовим колективам підприємств, установ чи організацій у 

колективних договорах надавати своїм працівникам творчу відпустку на 

інших підставах й більшої тривалості» [21, с. 126-127]. Викладені наукові 

аргументи й пропозиції цілком справедливі, вони ґрунтуються на 

диспозитивному методі правового регулювання трудових відносин у 

сфері надання працівникам творчих відпусток. До того ж передача до 

компетенції трудового колективу вирішення питання щодо розширення 

кола підстав, за яких працівники можуть отримати творчі відпустки, та 

визначення, зміна їхньої тривалості на користь цих осіб сприятиме 

уникненню випадків надмірної законодавчої формалізації та врахуванню 

специфіки творчої діяльності працюючих осіб. 

Л.П. Гаращенко додає до вищезазначеного переліку такі підстави 

для надання творчим працівникам відповідних відпусток як виконання 

термінового завдання, проведення додаткових досліджень, закінчення 

роботи по створенню нових технологій. На її думку, «доцільно було б 

встановити тривалість такої відпустки від одного до шести місяців, 

оскільки виконання таких завдань потребує концентрації розумових 



 
 

143 

здібностей, координації та узгодженості дій працівника і не допускає 

будь-якого поспіху. В деяких випадках доцільно збільшувати тривалість 

творчих відпусток у залежності від складності наукового дослідження і з 

урахуванням особистого трудового внеску працівника. Необхідно надати 

право підприємствам, установам, організаціям закріплювати в 

колективному договорі творчу відпустку більшої тривалості, але її 

термін не повинен перевищувати одного календарного року» [43, с. 14]. 

Особливістю запропонованих Л.П. Гаращенко юридичних фактів, 

настання яких зумовлює виникнення трудових правовідносин з реалізації 

права працівників на творчі відпустки, є те, що вони відображають 

конкретний момент процесу трудової діяльності творчих працівників. 

Завдяки такому науковому підходу механізм правового регулювання 

творчих відпусток стає більш наближеним до змісту фактично 

виконуваної працівниками творчої праці. Останні справді здійснюють 

трудові функції творчого характеру, незалежно від того, якими вони є, 

головними, проміжними або другорядними,.  

Як вбачається з вищевикладених наукових позицій, спільним у 

вдосконаленні нормативної регламентації творчих відпусток за 

аналізованим напрямком вважається законодавче закріплення 

положення, згідно з яким інший, відмінний від легального, перелік 

підстав надання цього виду відпусток слід визначати не тільки у 

нормативно-правому акті (законі, постанові, наказі тощо), а саме на рівні 

колективного договору, який укладається роботодавцем з працівниками 

підприємства, установи або організації. При цьому зразок названих 

колективних угод можна запозичити з міжнародної практики у галузі 

правого регулювання творчих відпусток. Так, на думку О.Є. Гапон, 

«необхідно включати колективні угоди, що укладаються в межах 

Європейського Союзу, до системи джерел права про час відпочинку. 

Якщо конвенції, директиви та інші акти визначають основні стандарти та 

інші правила, яких повинна дотримуватись держава-учасниця ЄС для 
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досягнення певного рівня соціального забезпечення та отримання 

погодження Європейського Союзу, то колективна угода забезпечує 

реальні механізми впровадження цих правил на практиці в межах 

підприємств чи їхніх об’єднань» [150, с. 164]. У разі відсутності 

укладеного колективного договору, порядок та умови надання творчих 

відпусток можуть бути визначені за згодою між роботодавцем та 

професійною спілкою або іншим представницьким органом працівників 

чи в індивідуальному трудовому договорі [165, с. 26]. Ще одним зразком 

правового регулювання творчих відпусток на підставі колективних 

договорів є практика країн англосаксонської правової системи (США, 

Велика Британія). Їхньому прецедентному праву не характерне 

ухвалення законів про відпустки, а час відпочинку більшості працівників 

регламентується виключно в колективних договорах [166, с. 202]. При 

цьому трудові та соціально-економічні права працівників, у тому числі й 

на творчі відпустки, не тільки не порушуються, але й їхній зміст та 

гарантії можуть значно розширюватися [167, с. 188]. Отже, підхід щодо 

колективно-договірного врегулювання механізму надання творчих 

відпусток варто оцінювати виключно позитивно як закономірний 

прогрес у розвитку трудових відносин, де провідну роль відіграє, 

насамперед, трудовий колектив. Також необхідним видається 

законодавче встановлення дозволу на визначення підстав надання 

трудових відпусток у колективних та трудових договорах. 

П’ятим шляхом вдосконалення є встановлення нормативно 

визначеного порядку відповідальності працівників за нецільове 

використання творчих відпусток.  

Для подолання описаної прогалини у правовому регулюванні 

творчих відпусток існує необхідність закріпити їх цільову спрямованість 

як сутнісну рису та передбачити відповідальність працівників за 

нецільове використання такого виду відпусток. На підставі цього 

А.А. Юрченко пропонує закріпити у законі норму, що зобов’язуватиме 
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працівників відзвітувати перед роботодавцем про результати своєї 

діяльності під час творчої відпустки. До негативних наслідків для 

працівників, які порушили правило щодо використання творчих 

відпусток не за призначенням, що варто відобразити у законодавчому 

приписі, вчений відносить положення про те, що у разі, якщо протягом 

тижня після закінчення творчої відпустки працівники не надають 

роботодавцеві доказів цільового використання відпустки, то це дає 

підставу надані їм відпустки вважати відпустками без збереження 

заробітної плати. І у цьому випадку грошова сума, виплачена як оплата 

відпустки, підлягає стягненню з працівників [25, с. 572-573]. Позиція 

наукового дослідника у галузі трудового права варта уваги. Вона містить 

раціональні ідеї, які можна втілити у законодавчих приписах з 

регламентації творчих відпусток. Однак невирішеним залишається 

питання про об’єктивність критеріїв та доказів їх використання не за 

цільовим призначенням. При цьому головним з них є ненадання звіту 

щодо результатів трудової діяльності протягом тривалості дії творчих 

відпусток. Причини зазначеної бездіяльності повинні підтверджуватися 

визначеними законом фактичними даними (доказами), а також бути 

достовірними й поважними. Тому порядок притягнення працівників за 

використання творчих відпусток не за цільовим призначенням має бути 

розроблено на високому професійному рівні , щоб виключити найменшу 

загрозу порушення трудових прав цих осіб. 

Як вище зазначалося, А.А. Юрченко вважає, що закріплення 

відповідальності працівників за нецільове використання творчих 

відпусток має здійснюватися у вигляді стягнення з них коштів, які 

виплачені їм в якості оплати таких відпусток [152, с. 5]. Згідно з п. 5 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» № 45 від 

19.01.1998 творчі відпустки є оплатними, оскільки на час їхньої 

тривалості за працівниками зберігається не тільки місце роботи, але й 
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заробітна плата [22]. Оскільки творчі відпустки передбачають не 

відпочинок працівників, яким вони надаються, а виконання ними певних 

трудових обов’язків, що підлягають оплаті, то встановлення на 

законодавчому рівні стягнення відповідної заробітної плати як захід 

матеріальної відповідальності не суперечить принципам трудового права 

та не посягає на трудові права працівників. Окрім того, запровадження 

такого механізму ефективно впливатиме на якість трудової діяльності 

працівників. 

Дотичним до аналізованого напрямку вдосконалення правового 

регулювання творчих відпусток вважається нормативне закріплення 

запобіжних механізмів недопущення порушення працівниками приписів 

щодо цільового використання творчих відпусток. Хрестоматійний 

приклад існування таких способів нормативної регламентації творчих 

відпусток наводять О.Є. Тверникова та О.Є. Демідова. Так, у наукових 

дослідженнях вчених у сфері правового регулювання часу відпочинку 

творчих працівників зазначається: «Підготовка докторів наук в 1960-

1970 рр. зздійснювалася відповідно до постанови № 536 «О мерах по 

улучшению подготовки научных и научно-педагогических кадров» 1961 

р., у якій для поліпшення умов підготовки докторських робіт 

передбачалося переведення здобувачів на посади наукових 

співробітників. Встановлювалися творчі відпустки для завершення 

кандидатських та докторських дисертаційних праць. Докторанти 

терміном на два роки звільнялися від навчального навантаження для 

закінчення наукової роботи. Підвищувалися вимоги до дисертаційних 

робіт і атестації докторантів. Зокрема обов’язковою стала публікація 

монографії перед захистом та щорічні звіти на Вченій раді відповідного 

закладу про хід виконання роботи. Ця методика принесла певні 

результати. Зокрема здобувачі технічного профілю отримали змогу 

проводити більш якісні експериментальні дослідження, які відповідали 

науковій тематиці того навчального чи наукового закладу, де вони 
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працювали. Це перш за все дозволяло розвинути науковий напрям даного 

закладу, а також значно підвищувало практичну цінність наукових 

робіт» [168, с. 147]. Таким чином завдяки збільшенню тривалості 

творчих відпусток та організації робочого контролю за їх використанням 

роботодавцям вдавалося підвищувати якість здійснення наукової та 

іншої творчої праці, а також в більшості випадків уникнути ситуацій, 

коли працівники проводять час свого умовного творчого відпочинку не 

за його призначенням. «М’яке» трудове законодавство щодо надання 

творчих відпусток мотивувало працівників до безумовного дотримання 

своїх трудових обов’язків під час перебування у цільовій творчій 

відпустці. 

Шостим шляхом удосконалення є встановлення юридичних 

гарантій надання науковим та науково-педагогічним працівникам 

наукових відпусток. 

На сьогодні існує нагальна необхідність внесення в законодавство 

про відпустки, а саме у Кодекс законів про працю України та Закон 

України «Про відпустки», норм, які закріпили б новий вид відпусток — 

наукові, і визначили умови й порядок їх надання. На думку дослідника 

трудового права О.М. Ярошенка, наукові відпустки слід «надавати без 

збереження заробітної плати науковим і науково-педагогічним 

працівникам для здійснення наукової чи науково-педагогічної діяльності 

за кордоном, а їх тривалість не повинна перевищувати три роки. На 

період відпустки за працівником має зберігатися місце роботи (посада). 

Прийняття такого закону сприятиме скороченню відтоку провідних 

наукових кадрів за кордон, посилить їх захищеність і створить 

сприятливі умови для підвищення наукового потенціалу України та її 

інтеграції до світового наукового простору» [153, с. 197-198]. Окрім того, 

доповнення чинного трудового законодавства положеннями про наукові 

відпустки забезпечуватиме повну й комплексну реалізацію права на 

творчу працю для наукових та науково-педагогічних працівників. Їхня 
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трудова діяльність є специфічною, не тотожною із працею інших 

творчих працівників. Це, у свою чергу, вимагає врахування об’єктивних 

обставин наукової праці у правовому регулюванні творчих відпусток. 

Вдосконалення потребує ще не прийнятий, але уже підготовлений 

проект Трудового кодексу України (доопрацьованого) [29] в аспекті 

гарантування науковим та науково-педагогічним працівникам надання 

наукових відпусток. У зв’язку з цим законотворцям зазначеного 

трудового закону слід детально визначити нормативний механізм 

реалізації цього виду часу відпочинку, який має передбачати умови, 

тривалість, порядок надання та оплати наукових відпусток. Зокрема 

«доцільно також надавати провідним фахівцям усіх наукових установ за 

поданням відділів (лабораторій, секторів тощо) кожні п’ять років творчу 

відпустку тривалістю 6 місяців для написання дисертації, монографії 

тощо. Умови надання такої відпустки необхідно передбачати в статутах 

наукових установ» [154, с. 13]. Оскільки законодавець не в змозі охопити 

увесь спектр питань надання наукових чи творчих відпусток, то 

раціональною видається пропозиція Г.О. Барабаш щодо делегування 

цього повноваження науковим установам. Саме у них проходить 

науково-трудова діяльність працівників, на підставі чого локальне 

нормативне регулювання наукових або творчих відпусток вищевказаних 

працівників буде ефективнішим, ніж централізоване. 

Також деякі вчені вважають, що «з метою вдосконалення  

правового статусу науково-педагогічних працівників необхідно надавати 

останнім тривалу творчу відпустку, яка на сьогоднішній день взагалі не 

передбачається чинним законодавством [169, с. 12]. Така відпустка може 

надаватися науково-педагогічним працівникам як компенсація за тривалу 

педагогічну роботу з метою створення умов для активної творчої 

діяльності і використовуватися у творчих цілях для написання 

монографії, підручника тощо, а також надаватися як певна компенсація 

за особливі умови праці з метою відпочинку. Її слід надавати не раніше 



 
 

149 

ніж через кожні десять років безперервної викладацької роботи. Умови і 

порядок надання такої відпустки повинні визначатися статутом 

навчального закладу» [169, с. 13]. Правова регламентація творчих 

відпусток, які надаються науково-педагогічним чи науковим 

працівникам, має здійснюватися з урахуванням дії у сфері трудових 

правовідносин методу диференціації.  Завдяки цьому вдасться охопити 

всі особливості праці вказаних працівників, які визначають механізм 

властивих їм творчих відпусток. Нормативний акт, що регламентуватиме 

процедуру надання й оплати цього виду відпочинку, справді має бути 

локальний, тобто статут установи, в якій здійснюється трудова 

зайнятість наукових та науково-педагогічних працівників. Як стає 

зрозуміло з приведених позицій вчених у галузі трудового права, така 

система нормативного регулювання творчих відпусток є 

найоптимальнішою. 

Сьомим шляхом вдосконалення є законодавче гарантування усім 

без винятку членам авторського колективу надання творчих відпусток. 

Перш за все, правова регламентація творчих відпусток має 

ґрунтуватися на засадах системності та конституційності, не допускаючи 

будь-яких порушень трудових прав працівників, які здійснюють творчу 

працю. Це поширюється і на авторів, спільними зусиллями яких 

підготовлено наукову роботу. 

Порядок та умови надання творчих відпусток цим особам варто 

детально врегулювати у відповідному нормативно-правовому акті. З 

цього приводу С.Ф. Гуцу зазначає: «Якщо ж автори можуть поділити 

творчу відпустку, то необхідно законодавчо закріпити це право та 

процедуру його застосування» [50, с. 13]. Також вважається за необхідне 

законодавчо визнати за кожним з авторів право на творчу відпустку, 

поділ якої має здійснюватися у залежності від їх внеску у результати 

наукової праці [170, с. 389]. Основним змістом відповідних законодавчих 

змін має бути закріплення положення, згідно з яким члени авторського 
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колективу вправі розподілити творчу відпустку між собою за 

домовленістю, оформленою прокольним рішенням. Такий акт повинен 

бути направлений роботодавцю за місцем роботи кожного члена 

авторського колективу. 

Положення щодо гарантування членам авторського колективу 

надання творчих відпусток слід закріпити у Трудовому кодексі України, 

оскільки останній залишає таку проблему поза увагою. Для визначення 

правильного шляху правового врегулювання спільних творчих відпусток 

колективних авторів слід вдатися до прийомів аналогії закону із 

суміжних цивільних галузей права та виробити необхідну регламентацію 

на основі використання наступних положень про співавторство. Перш за 

все, керуючись ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» [157], потрібно за авторським колективом закріпити особливий 

статус як окремого суб’єкта трудового права, оскільки результатом 

спільної творчої праці якого є створення твору, тобто об’єкта такої 

трудової діяльності. По-друге, незалежно від того, чи є співавторство 

нероздільним чи роздільним [171, с. 96], творчі відпуски мають 

надаватися кожному працівнику-співавтору. По-третє, порядок надання 

творчих відпусток членам авторського колективу повинен передбачати, 

як загальне правило, їх поділ на засадах рівності. Однак не слід забувати 

і про виняткові положення, згідно з якими члени авторського колективу 

зі створення наукової праці або підручника вправі самостійно визначити 

тривалість творчих відпусток в укладеній між ними цивільній угоді, що 

обов’язкового повинна узгоджуватися з трудовими нормами і не 

порушувати трудових та соціально-економічних прав кожного з таких 

працівників. 

Восьмим шляхом вдосконалення є законодавче встановлення 

чітких та однозначних критеріїв надання та порядку закінчення творчих 

відпусток. 
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Виконання поставленого завдання досягається завдяки зміні 

юридичних формулювань, які полягають у виключенні такої ознаки 

надання творчих відпусток як успішність. Натомість доцільним було б 

закріпити нормативну вказівку про те, що «коли працівникові надається 

відпустка для завершення дисертаційної або іншої наукової роботи, то 

після закінчення відпустки працівник зобов’язаний пред’явити 

роботодавцеві результати своєї наукової творчості» [25, с. 573]. Як 

наслідок, в постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» № 45 

від 19.01.1998 [22] слід зазначити, що творчі відпустки надаються 

працівникам для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук та для написання підручника чи наукової праці, а також 

закінчуються оформленням відповідного звіту про результати наукової 

роботи. В такому разі будуть дотримані вимоги міжнародних стандартів 

у сфері регулювання часу відпочинку творчих працівників. 

Ще одним аспектом аналізованого шляху вдосконалення правового 

регулювання творчих відпусток є законодавче встановлення підстав та 

порядку їх закінчення. Для цього слід керуватися напрацюваннями 

міжнародних країн у вказаній сфері трудових правовідносин. Наприклад, 

трудовому законодавству зарубіжних країн відомі такі підстави 

припинення творчої відпустки як:  

1) закінчення строку, на який творча відпустка надавалася;  

2) дострокове закінчення творчої відпуски за заявою працівника;  

3) дострокове закінчення цієї відпустки за згодою працівника;  

4) в інших випадках, передбачених законодавством у сфері праці 

[172, с. 132]. Більшість підстав закінчення творчих відпусток є 

зрозумілими, а от щодо дострокового їх припинення за заявою або 

згодою працівника, то це питання потребує детальнішого роз’яснення. 

По-перше, творча відпустка закінчується достроково за заявою 

працівника про зняття дисертації з розгляду у дисертаційній раді до 
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прийняття цим органом рішення про присудження наукового ступеня 

такому працівнику-здобувачу. Звичайно таке закінчення творчої 

відпустки оформляється наказом чи розпорядженням роботодавця, 

прийнятого на підставі відповідного рішення дисертаційної ради, що 

ухвалюється за згодою працівника. По-друге, у разі прийняття 

дисертаційною радою позитивного чи негативного рішення за 

результатами захисту дисертації творча відпустка закінчується за згодою 

працівника-здобувача на підставі наказу (розпорядження) роботодавця. 

Останній, як правило, видається протягом встановленого терміну з дня 

отримання роботодавцем витягу з вищезазначеного рішення 

дисертаційної ради за умови, що на день видання наказу 

(розпорядження) не сплив строк, на який була надана творча відпустка 

[173].  Нормативна база трудового та інших галузей права передбачає 

порядок присудження наукових ступенів творчих працівникам, зокрема 

визначає порядок зняття дисертацій з розгляду на засіданні 

спеціалізованої вченої ради. Однак немає жодної норми, яка б 

висвітлювала названі питання саме в аспекті гарантування працівникам 

надання творчих відпусток. Тому варто, орієнтуючись на нормативну та 

правозастосовну практику міжнародної спільноти, чітко окреслити 

підстави та порядок закінчення трудових відпусток. 

 

 

3.2 Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання творчих 

відпусток 

 

Тенденції розвитку України як правової та демократичної держави 

спричинили створення законодавчої бази для формування умов щодо 

забезпечення науково-технічного прогресу суспільства та 

інтелектуальної реалізації потенціалу кожної людини та громадянина.  

Трансформаційні процеси в економіці та політиці формують високу 
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правову культуру кожного члена соціуму, зумовлюють позитивне 

ставлення до інноваційних технологій, які сприяють забезпеченюю 

поліфункціонального спектру можливостей нинішніх та наступних 

поколінь. Перед вченими відкриваються нові засоби проведення 

наукових досліджень, всіляко стимулюється їх дослідницька діяльність 

та винагороджуються конкретні досягнення у відкритті нового. При 

цьому фундаментальним елементом механізму забезпечення реалізації 

вмінь та навичок окремо взятого науковця є гарантована державою 

творча оплачувана відпустка.   

Задля формування ефективної системи надання творчих відпусток 

працівникам в Україні доцільно здійснити порівняльно-правовий аналіз 

національного законодавства в окресленій сфері та законодавства 

зарубіжних країн. Більше того застосування методу порівняння 

актуальне з огляду на євроінтеграційні прагнення України. Ця обставина 

зумовлює потребу розробки високих соціально-правових стандартів у 

трудовому законодавстві. На сьогодні ще існує проблема приведення 

законодавства України про відпустки цільового призначення у 

відповідність до ратифікованих міжнародних конвенцій і рекомендацій 

Міжнародної організації праці.  

Тому виникає необхідність дослідити досвід зарубіжних країн з 

зазначеного питання, порівняти законодавство України та іноземних 

держав,  визначити шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства з 

урахуванням позитивного закордонного досвіду, а також визначення 

правової регламентації творчої відпустки у трудовому законодавстві.  

Законодавство в сфері права на відпустки досліджувалось багатьма 

вченими в галузі трудового права, серед яких можна виділити таких: 

М.Г. Алєксандрова [174], В.М. Артемову [175], М.В. Баглая, 

В.С. Венедиктова [176], О. Габрук [177], Л.Я. Гінцбурга [178], 

М.І. Данченко [179], Г.М. Жаркова [180], В.В. Жернакова [181],                   

С.А.  Іванова, Д.О. Карпенко [182], Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць, В. Льовіна 
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[183], А.Р. Мацюка [184], В.К. Міронова, Є.О. Монастирського, 

В.І. Прокопенка [185], О.І. Процевcького, С.М. Прилипка, В.Г. Ротаня, 

З.К. Симорот, В.М. Толкунову, О. Усенко [186; 187], О. Й. Хрусльову, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Шебанову [188] та ін. Проте розвиток суспільства 

спонукає до подальших змін в законодавстві, а отже досліджуване 

питання потребує подальшого вдосконалення [189, с. 44].  

Визначення поняття «творча відпустка» не має свого закріплення в 

українському законодавстві. Проте в законодавстві зарубіжних країн має 

місце тлумачення зазначеного терміна. Такі учені як А. Ярхо,                          

О. Хохрякова, Л.Я. Гінцбург, Ю. Орловський, А. Трошин, 

Л.П. Гаращенко присвячували наукові праці дослідженню часу 

відпочинку й окремим видам відпусток, але проблемі визначення творчої 

відпустки у науковій літературі достатньої уваги не приділяється. Також 

потребують подальшого вдосконалення норми законодавства щодо умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток.  

Вищезазначені обставини зумовлюють нагальність наукового 

дослідження проблем правового регулювання відпусток цільового 

призначення з врахуванням позитивного зарубіжного досвіду. 

Звернемося спочатку до досвіду правового регулювання в 

досліджуваній царині Німеччини.  

Особливістю законодавства про відпустки деяких європейських 

країн є те, що в ньому передбачені норми, які стимулюють розвиток 

підприємництва через надання додаткових відпусток. Крім того 

передбачено надання додаткових відпусток за тривалий стаж роботи та з 

урахуванням віку працівника. Положення про відпустку в Німеччині 

мають своє закріплення в федеральному законодавстві про відпустки. 

Воно трактує відпустку як тимчасове припинення трудової діяльності на 

платній основі з метою відпочинку [190].  

Цікаве визначення трудової відпустки дає німецьке законодавство. 

Так, відпустка (Urlaub) – це час дозволеної відсутності працівника на 
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робочому місці, впродовж якого його трудова участь продовжує 

зараховуватися, начебто він знаходився на робочому місці 

(Bundesurlaubsgesetzt). 

У формальному сенсі відпустка означає наступне: працівника 

немає, але по балансу його робочого часу виходить, що він продовжує 

відпрацьовувати робочий час. Особливістю відпустки в Німеччині є те, 

що вона повинна використовуватися за призначенням. Тому 

законодавством заборонено працівникам виконувати будь-яку іншу 

оплачувану роботу під час відпустки. Також особливістю є те, що 

працівник повинен підшукати собі заміну на час відпустки та завершити 

всі незакінчені справи [190].  

Слід зазначити, що в німецькому трудовому законодавстві не 

передбачено право працівника на творчу відпустку. Вона надається на 

розсуд роботодавця, який може запропонувати працівнику той чи інший 

варіант довготривалої відсутності на роботі, або ж погодитись з 

варіантом, запропонованим самим працівником.   

Відповідно до законодавства Німеччини довготривала відпустка – 

це угода між працівником та роботодавцем, згідно з якою працівник 

припиняє виконання трудових обов’язків на певний строк. При цьому 

додаткові обов’язки працівника не припиняються. Правовою основою 

для творчих відпусток в Німеччині є Закон ФРН «Про право на неповний 

робочий день та обмежений певним строком трудових контрактів» 

(Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, TzBfG) від 

01 січня 2001 року. Згідно з цим законом працівники можуть працювати 

за гнучким графіком. Умовою для застосування зазначеного закону є 

чисельність працівників на підприємстві (від 15 працівників) та стаж 

роботи працівника (понад 6 місяців).  

Згідно з пар. 8 абз. 4 TzBfG працівник може звернутися до суду з 

позовом про скорочення свого робочого часу, якщо це не передбачено 

виробничими обставинами [191]. 



 
 

156 

У разі виробничої необхідності роботодавець може викликати 

працівника з такої відпустки. Творча відпустка (Sabbatical) означає 

звільнення від роботи зі збереженням заробітної платні для проведення 

наукової роботи або написання наукової праці. Така відпустка надається 

строком від 3 до 12 місяців.  

Проте деякі німецькі компанії можуть надавати такі відпустку і на 

більш тривалий термін. Так, наприклад, у компанії Siemens програма 

Sabbatical запроважувалася централізовано. Три роки тому всі керівники 

отримали вказівку від голови концерну Генріха фон Пірера всіляко 

сприяти отриманню працівниками довготривалих відпусток. Крім того 

він рекомендував дотримуватися лояльності до працівників після 

тривалих перерв. Працівники, шо збираються зробити паузу в роботі, 

переукладають трудовий договір з організацією на термін від 1 до 3 

років. Протягом цього часу майбутній відпускник продовжує отримувати 

свою зарплату, але з урахуванням перерахунку. Наприклад, якщо він 

збирається в творчу відпустку строком на 6 місяців, то протягом трьох 

років отримує 83,3 % свого звичайного доходу. Якщо відпустка 

триватиме лише місяць, зарплата протягом року складе 91,7 %. При 

цьому в документі зазначено право людини повернутися на своє робоче 

місце після закінчення відпустки [192]. 

Для ФРН характерним є широке застосування диспозитивних норм, 

колективно-договірного та індивідуального регулювання відпусток. 

Варто зазначити, що в постанові КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» відсутні 

норми щодо умов надання такої творчої відпустки, а саме стаж роботи 

працівника та мінімальна кількість працівників. 

Враховуючи позитивний досвід Німеччини з зазначеного питання, 

вважаємо необхідним доповнити постанову КМУ «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» такими 

нормами:  
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«Право на творчу відпустку мають працівники, які мають стаж 

роботи на цьому підприємстві не менше 6 місяців. 

Мінімальна кількість працюючих на цьому підприємстві повинна 

бути більшою, ніж 15 осіб. 

У разі відмови роботодавця у надання творчої відпустки або 

відмови у скороченні робочого часу працівник може звернутися до суду з 

позовом про скорочення свого робочого часу, якщо інше не передбачено 

виробничими обставинами». 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, 

що в Україні необхідно провести певні зміни в законодавстві, а саме: 

1. Доповнити постанову КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» нормою, а 

саме п. 6, виклавши його в такій редакції: «Право на творчу відпустку 

мають працівники, які мають стаж роботи на цьому підприємстві не 

менше 6 місяців».  

2. Доповнити постанову КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» нормою, а 

саме п. 7, виклавши його в такій редакції: «Творча відпустка працівнику 

може надаватись на підприємстві, мінімальна кількість працюючих на 

якому повинна бути більшою, ніж 15 осіб». 

3. Доповнити постанову КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» нормою, а 

саме п. 8, виклавши його в такій редакції: «У разі відмови роботодавця у 

наданні творчої відпустки або відмови у скороченні робочого часу 

працівник може звернутися до суду з позовом про скорочення свого 

робочого часу, якщо інше не передбачено виробничими обставинами». 

          Корисним для України буде і ознайомлення з досвідом Республіки 

Казахстан.  
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Відповідно до трудового законодавства Республіки Казахстан 

існують три види відпусток: оплачувані щорічні трудові відпустки, 

додаткові оплачувані щорічні трудові відпустки та соціальні відпустки.  

Згідно з п. 11 ч. 2 ст. 51 Закону РК «Про освіту» педагогічний 

працівник має право на творчу відпустку для заняття науковою 

діяльністю зі збереженням педагогічного стажу [193].  

Окрім того в ч. 4 ст. 46 Закону РК «Про військову службу та статус 

військовослужбовців», військовослужбовцям (окрім 

військовослужбовців, які проходять строкову службу), які є здобувачами 

наукових ступенів доктора філософії (PhD) та доктора за профілем, 

надаються творчі відпустки в порядку, встановленому законодавством 

Республіки Казахстан [194].  

Таким чином ми можемо зробити висновок, що скористатися 

можливістю отримати творчу відпустку на цих підставах можна лише 

один раз і лише за умови успішного поєднання основної діяльності з 

науковою роботою.  

Відповідно до ч. 17 Указу Президента Республіки Казахстан «Про 

затвердження Правил проходження військової служби в Збройних Силах, 

інших військах та військових формуванням Республіки Казахстан» 

одним з видів відпусток для військовослужбовців є творча відпустка. У 

ч. 24 «Надання творчих відпусток» цього Указу зазначено, що 

військовослужбовцю, який проходить військову службу за контрактом, 

який є здобувачем наукового ступеня, за умови вдалого поєднання 

службової діяльності з науковою роботою, за рекомендацією наукової 

ради, де він здобуває науковий ступінь, рішенням командира військової 

частини (керівника державної установи) надаються творчі відпустки 

загальної тривалості до двох місяців [195]. 

Отже, дані норми вказують на те, що творчі відпустки 

військовослужбовцям надаються на загальних підставах. Проте існують 
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певні відмінності, які полягають в тому, що термін такої відпустки не 

може перевищувати строку, встановленого законодавством.  

Відповідно до розд. 4 п. 4.7. наказу Міністерства внутрішніх справ 

Республіки Казахстан «Про регламентацію науково-дослідницької 

діяльності учбових закладів МВС Республіки Казахстан» здобувачам, які 

вдало поєднують службову та педагогічну діяльність з науковою 

роботою, за рекомендацією ради вузів, НДУ надаються творчі відпустки 

за місцем служби зі збереженням грошового утримання (заробітної 

платні) на строк до 3-х місяців для завершення кандидатської дисертації 

[196; 197]. 

Таким чином, необхідною умовою надання такої відпустки є саме 

вдале поєднання службової та педагогічної діяльності, окрім того 

необхідно отримати рекомендацію ради ВНЗ. 

Ст. 16 «Творча відпустка» Закону України «Про відпустки» 

викладена в такій редакції: «Творча відпустка надається працівникам для 

закінчення дисертаційних робіт,  написання  підручників та в інших 

випадках, передбачених законодавством». Тобто в законодавстві України 

про творчі відпустки відсутня норма про те, що під час творчої відпустки 

за працівником зберігається педагогічний стаж. Вважаємо, що це 

неправильно і з метою гарантування стабільності трудових 

правовідносин пропонуємо доповнити ст. 16 зазначеного Закону фразою: 

«…зі збереженням педагогічного стажу». 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, 

що в Україні необхідно провести певні зміни в законодавстві, а саме: 

1. Доповнити ст. 16 «Творча відпустка» Закону України «Про 

відпустки» частиною 3, виклавши її в такій редакції: «Під час творчої 

відпустки за працівником зберігається педагогічний стаж».  

Цікавим є досвід правового регулювання надання відпусток США. 

Своєрідний різновид відпустки у США – «себетікл», яка, як 

правило, передбачається в колективних договорах. Це тривала (до 11 
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місяців), зазвичай оплачувана, а іноді неоплачувана відпустка, що 

надається при досить тривалому стажі роботи на даному підприємстві 

один раз на 7–10 років. З 80-90-х рр. минулого століття спостерігається 

розширення використання цього виду відпустки. У ряді галузей 

промисловості США, наприклад, у сталеплавильній, вона стала 

надаватися працівникам-ветеранам. Право отримати таку 13-тижневу 

додаткову оплачувану відпустку кожні п’ять років мають працівники при 

10–16-річному стажі безперервної роботи на підприємстві. У даний час 

«себетікл» в чистому вигляді, тобто як тривала оплачувана відпустка, в 

більшості країн має обмежене застосування. В літературі висуваються 

пропозиції про її більш широке впровадження для посилення трудової 

мотивації висококваліфікованих працівників і забезпечення більш 

раціонального розподілу робочого часу та часу відпочинку протягом 

трудового життя. Слід зазначити, що така відпустка необхідна не тільки 

для відпочинку, але й для самоосвіти, підвищення кваліфікації, фізичної 

та духовної розрядки і оздоровлення. Оскільки ці відпустки надаються 

зазвичай працівникам, які мають тривалий трудовий стаж, їх можна 

розглядати як своєрідний перехідний етап від повного завантаження до 

виходу на пенсію за віком [198, с. 197]. 

Отже, така відпустка як «себетікл» відповідно до досвіду 

зарубіжних країн є необхідним елементом підтримання трудової 

дисципліни. Вона дозволяє працівнику відпочити від основної роботи, а 

також надає працівнику час для самоосвіти та підвищення 

кваліфікаційного рівня.  

Слід зазначити, що в США діє переважно колективно-договірне 

регулювання відпусток. У 1970-х роках таку відпустку отримували 

винятково топ-менеджери (для повного відпочинку й розрядки) і 

науково-педагогічні працівники (для проведення додаткових досліджень, 

зокрема шляхом поїздок за кордон і роботи над науковими працями) 

[198, с. 198].  
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В останні роки спостерігається розширення використання цього 

виду відпустки. Так, у ряді галузей промисловості США на 

підприємствах така відпустка нерідко використовується для практичного 

апробування кандидатів на посаду, що перебували в резерві й здатні 

замінити в майбутньому працівників, які знаходяться у відпустці. 

Наприклад, у сталеплавильній промисловості працівникам-ветеранам 

надається 13-тижнева додаткова оплачувана відпустка кожні п’ять років 

при 16-річному стажі безперервної роботи на підприємстві [199, с. 102]. 

Отже, з огляду на зарубіжний досвід, існує такий вид відпустки як 

«себетикл», тобто тривала (6–11 місяців) оплачувана відпустка для 

працівників з великим стажем роботи (понад 10 років) для відпочинку, 

самоосвіти, підвищення кваліфікації, фізичної й духовної розрядки та 

оздоровлення, а також для адаптації працівників від повного 

завантаження до виходу на пенсію по старості. Крім того такий вид 

відпусток стимулює підготовку резерву керівних кадрів, які можуть 

стажуватися на вакантному місці протягом відпустки працівника, який 

його обіймає [199]. 

Вважаємо необхідним запровадити даний вид відпустки в 

українське законодавство. Він дозволить посилити трудову мотивацію 

висококваліфікованих працівників, а також забезпечить раціональний 

розподіл трудового часу та часу відпочинку. Її необхідність зумовлена як 

відпочинком (відновленням фізичної й інтелектуальної 

функціональності), так і здійсненням самоосвіти та підвищенням рівня 

кваліфікації. Таку відпустку необхідно запровадити у вітчизняне 

законодавство з урахуванням ментально-соціальних особливостей 

суспільства.  

Також необхідно розширити коло підстав для надання творчої 

відпустки працівникам, доповнивши ст. 16 Закону України «Про 

відпустки» положенням такого змісту: «Проведення наукового 
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експерименту, створення новітніх технологій, проведення наукового 

дослідження тощо». 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, 

що в Україні необхідно провести певні зміни в законодавстві, а саме: 

1. Доповнити Закон України «Про відпустки» статтею 16-3 

«Себетікл», виклавши її в такій редакції: «Себетікл», тобто тривала (6-11 

місяців) оплачувана відпустка для працівників з великим стажем роботи 

(понад 10 років) для відпочинку, самоосвіти, підвищення кваліфікації, 

фізичної й духовної розрядки й оздоровлення». 

2.  Розширити коло підстав для надання творчої відпустки 

працівникам, виклавши ч. 1 ст. 16 Закону України «Про відпустки» в 

такій редакції: «Творча відпустка надається працівникам для закінчення 

дисертаційних робіт, написання підручників проведення наукового 

експерименту, створення новітніх технологій, проведення наукового 

дослідження тощо». 

Корисним для запозичення видається досвід Франції. 

Починаючи з 1984 року, в трудове законодавство Франції було 

внесено ряд змін, зокрема Трудовий кодекс доповнили такими новими 

відпустками як творча відпустка (conge sabbatique) та відпустка для 

створення нового підприємства [200]. 

Відповідно до п. 294 пар. 1 гл. 5 Трудового кодексу Франції 

творчою є така відпустка, яку працівник може використовувати для будь-

якої творчої діяльності на власний вибір. Вона може надаватися 

працівнику, який має понад три роки трудового стажу на цьому 

підприємстві та загальний стаж понад 6 років. Тривалість такої відпустки 

може бути від 6 до 11 місяців. Процес її отримання має такий самий 

порядок що й відпустка для створення підприємства.  

В п. 293 Кодексу зазначено такий порядок отримання вказаної 

відпустки: працівник повинен подати заявку за три місяці до початку 

відпустки, відповідь на неї роботодавець зобов’язаний дати протягом 30 
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днів з моменту подання такої заявки. Відсутність відповіді впродовж 

зазначеного терміну означає його згоду на відпустку. У визначених 

випадках роботодавець може відкласти відповідь на заявку до 9 місяців, 

особливо коли квота на таку відпустку вже переповнена або на 

підприємстві працює менше 200 працівників, так як відсутність 

працівника за цих обставин може зашкодити нормально функціонуванню 

підприємства.  

Відмова у наданні відпустки повинна бути мотивованою, в іншому 

випадку працівник може звернутися до суду з трудових спорів (Conseil 

des Prud´hommes) [201]. 

Характерним для Франції, так само як і для Німеччини, є широке 

застосування диспозитивних норм, колективно-договірного та 

індивідуального регулювання відпусток. 

Проаналізувавши законодавство Франції з досліджуваного 

питання, ми дійшли висновку про необхідність доповнити постанову 

КМУ «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати 

творчих відпусток» нормами щодо порядку подання заяви працівником 

про творчу відпустку: 

«Працівник повинен подати заявку за три місяці до початку 

відпустки, відповідь на неї роботодавець зобов’язаний дати протягом 30 

днів з моменту подання такої заявки. Відсутність відповіді впродовж 

вказаного терміну означає його згоду на відпустку». 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, в Україні необхідно 

провести наступні зміни в законодавстві, а саме: 

1. Доповнити п. 9 постанови КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» нормою 

наступного змісту: «Працівник повинен подати заявку про надання 

творчої відпустки за три місяці до її початку, відповідь на неї 

роботодавець зобов’язаний дати протягом 30 днів з моменту подання 
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такої заявки. Відсутність відповіді впродовж зазначеного терміну 

означає його згоду на відпустку». 

Проаналізуємо тепер досвід Російської Федерації.  

Законодавством РФ передбачені різні назви для даного виду 

відпустки – творчі відпустки, тривалі відпустки, додаткові оплачувані 

відпустки для науково-педагогічних кадрів. 

У постанові Уряду РФ «Правила надання відпустки особам, 

допущеним до здобуття наукового ступеня кандидата наук або доктора 

наук» закріплено порядок і строки надання творчих відпусток для 

захисту кандидатської та докторської дисертацій. Відпустка надається за 

рахунок і в межах коштів роботодавця за основним місцем роботи 

претендента із збереженням середньої заробітної плати тривалістю 

відповідно 3 і 6 місяців для підготовки до захисту дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук або доктора наук (далі – докторська 

дисертація). Здобувач повідомляє роботодавця про намір реалізувати 

своє право на надання відпустки в письмовій формі не пізніше ніж за 

один рік до передбачуваної дати початку відпустки. Відпустка надається 

претенденту на підставі наказу (розпорядження) роботодавця [202]. 

П. 5 ст. 47 Закону РФ «Про освіту в Російській Федерації» надає 

можливість педагогічним працівникам отримати тривалу відпустку 

строком до одного року не рідше ніж через кожні десять років 

безперервної педагогічної роботи [203]. 

Згідно зі ст. 355 Трудового кодексу РФ педагогічні працівники 

організації, що здійснює освітню діяльність, не рідше ніж через кожні 10 

років безперервної педагогічної роботи мають право на тривалу 

відпустку строком до одного року [204]. 

Відповідно до Положення про порядок та умови надання 

педагогічним працівникам учбових закладів довготривалої відпустки 

строком до одного року педагогічному працівнику, який хворів у період 

перебування у тривалій відпустці, тривала відпустка підлягає 
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продовженню на кількість днів непрацездатності, засвідчені лікарняним 

листком, або за погодженням з адміністрацією навчального закладу 

переноситься на інший термін [205]. 

Творча відпустка надається не тільки для завершення дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора або кандидата наук, але і для 

написання підручників, монографії, довідника або іншої наукової праці. 

Надання творчих відпусток та їх тривалість у вищих навчальних 

закладах, науково-дослідних організаціях визначаються в колективному 

договорі (якщо його не укладено – за згодою між роботодавцем і 

профспілковим комітетом чи іншим представницьким органом 

працівників) або в трудовому договорі, укладеному з працівником [206, 

с. 126]. Аналіз проблем, пов’язаних з отриманням творчої відпустки з 

метою завершення наукової роботи, наприклад, роботи над дисертацією 

міститься в різній літературі. У ній зокрема зазначається, що вимоги про 

надання творчої відпустки повинні бути вмотивованими і 

обґрунтованими.  

Відпустка для завершення дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук (три місяці) і доктора наук (шість місяців) 

надається за місцем роботи особам, що поєднують основну роботу з 

наукової діяльністю, за рекомендацією вченої ради вищого навчального 

закладу або науково-технічної ради наукової установи, організації з 

урахуванням актуальності наукової роботи, обсягу проведених 

досліджень, можливості завершення дисертації за час відпустки, з 

зазначенням часу і терміну її надання. На час творчої відпустки за 

працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата. Особи, 

які отримали творчу відпустку, після її закінчення подають звіт про 

виконану роботу. Чергові відпустки здобувачам вчених ступенів, а також 

авторам підручників і навчально-методичних посібників надаються в 

установленому законом порядку, незалежно від використання ними 

творчих відпусток [206, с. 127]. 
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У постанові КМУ «Про затвердження умов, тривалості, порядку 

надання та оплати творчих відпусток» зазначено, якщо підручник  чи  

наукова  праця   створюється авторським колективом,  творча  відпустка  

надається  одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма 

членами авторського колективу. Отже, українське та російське 

законодавств мають схожу норму щодо надання відпустки лише одному 

з авторів колективної роботи. Вважаємо це недоцільним, так як у такому 

випадку має місце порушення конституційних та трудових норм. 

Вважаємо, якщо робота виконується авторським колективом, то 

відпустка повинна бути надана або усім авторам роботи, або ж поділена 

між авторами. Тому виникає потреба зміни законодавства в зазначеній 

сфері. 

Проаналізувавши норми законодавства РФ, ми дійшли висновку 

про необхідність доповнення постанови КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» нормами 

щодо обчислення строку творчої відпустки у разі хвороби працівника в 

період такої відпустки: 

«Працівнику, який хворів у період перебування у творчій 

відпустці, тривала відпустка підлягає продовженню на кількість днів 

непрацездатності, засвідчені лікарняним листком, або за погодженням з 

адміністрацією навчального закладу переноситься на інший термін». 

Таким чином, в Україні необхідно провести наступні зміни в 

законодавстві, а саме: 

1. Внести зміни до п.3 ч.2 постанови КМУ «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток», 

виклавши його в такій редакції: «Якщо підручник  чи  наукова праця 

створюється авторським колективом, творча відпустка надається  

кожному з його членів в повному розмірі, а у разі неможливості надати 

таку відпустку в повному розмірі, вона повинна бути поділена між усіма 

членами колективної роботи».  
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2. Доповнити п.10 постанови КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» нормою 

такого змісту: «Працівнику, який хворів у період перебування у творчій 

відпустці, тривала відпустка підлягає продовженню на кількість днів 

непрацездатності, засвідчені лікарняним листком, або за погодженням з 

адміністрацією навчального закладу переноситься на інший термін». 

Дослідимо досвід Республіки Узбекистан.  

Відповідно до ст. 258 Трудового кодексу Узбекистану для 

завершення докторської дисертації, а також написання підручників та 

навчально-методичних посібників особам, що поєднують виробничу або 

педагогічну діяльність з науковою роботою, надаються творчі відпустки 

із збереженням середньої місячної заробітної плати та посади за місцем 

основної роботи. Порядок надання творчих відпусток та їх тривалість 

визначається законодавством [207]. 

В Додатку 7 постанови Кабінету Міністрів РБ «Про затвердження 

нормативних актів, необхідних для реалізації трудового кодексу РБ» 

зазначено такий порядок надання творчих відпусток: для осіб, які 

успішно поєднують виробничу або педагогічну діяльність з науковою 

роботою, надається творча відпустка із збереженням середньої місячної 

заробітної плати та посади за місцем основної роботи терміном:  

         –     до 3-х місяців для завершення кандидатської дисертації та 

авторів рукописів підручників і навчально-методичних посібників; 

         –        до 6 місяців для завершення докторської дисертації. 

Оплата творчих відпусток провадиться в межах встановленого 

фонду оплати праці, а також коштів, передбачених на підготовку 

наукових кадрів. У колективних договорах або за погодженням між 

роботодавцем і профспілковим комітетом чи іншим представницьким 

органом працівників може бути встановлена більша тривалість творчих 

відпусток за рахунок коштів роботодавця. 
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Творча відпустка надається: а) працівникам державних вищих 

навчальних закладів та науково-дослідних установ – директором 

(ректором) за поданням Вченої ради цих установ; б) працівникам інших 

державних підприємств, організацій та установ – міністерством 

(відомством) за поданням Вченої ради вищого навчального закладу, 

науково-дослідної установи, до якої прикріплений здобувач [207]. 

Для оформлення творчої відпустки здобувачам наукових ступенів 

кафедра, відділ, лабораторія тощо направляє Раді мотивувальне 

клопотання. У рекомендації Вченої ради зазначається час і терміни 

надання відпустки, необхідні для завершення дисертації. 

Творчі відпустки за основним місцем роботи надаються 

працівникам державних вищих навчальних закладів, науково-дослідних 

установ для написання підручників і навчально-методичних посібників 

за рекомендацією Вченої ради вищого навчального закладу, науково-

дослідної установи. 

При написанні роботи авторськими колективами творча відпустка 

надається одному з членів авторського колективу за письмовою заявою, 

підписаною всіма членами авторського колективу. Автори також мають 

право розподіляти відпустку між собою. Після закінчення творчої 

відпустки автор представляє Вченій раді вищого навчального закладу, 

науково-дослідної установи звіт у вигляді рукопису роботи, а керівникові 

установи, підприємства, організації за місцем основної роботи 

підтверджуючий документ про завершення роботи [208]. 

На думку С.Ф. Гуцу та М.В. Нечипорука, не можна стверджувати, 

що творча відпустка – це відпочинок. Ми вже визначились, що вона 

надається для виконання спеціального завдання: творчого чи наукового. 

Тому назва цього періоду часу як відпустка доволі умовна. Відпустка 

завжди асоціюється з відпочинком. У нашому випадку відпочинок 

відсутній. Відбувається лише деяка зміна роду та змісту діяльності. 

Тобто працівник тимчасово звільняється від виконання основної роботи. 
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Він зобов’язаний використати відпустку за цільовим призначенням та 

надати після її закінчення відповідний звіт. Це виключна риса творчої 

відпустки, яка відрізняє її від будь-якого іншого виду відпусток. 

З іншими видами відпусток творчу поєднують такі риси: на час 

відпустки за робітником зберігається місце роботи (посада) та заробітна 

плата. Творчі відпустки надаються працівникам поряд з іншими 

відпустками, передбаченими законодавством, і оформляються наказом 

власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, 

організації [21, с. 127]. 

Ст. 16 «Творча відпустка» Закону України «Про відпустки» 

викладена в такій редакції: «Творча відпустка надається працівникам для 

закінчення дисертаційних робіт,  написання  підручників та в інших 

випадках, передбачених законодавством» [2]. 

Варто зазначити, що  в п. 5 постанови КМУ «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» вказано: 

«На  час  творчих  відпусток  за  працівниками зберігається місце роботи  

(посада)  та  заробітна  плата.  Порядок обчислення середньої заробітної 

плати визначається згідно із законодавством» [22]. 

Проте в Законі України «Про відпустки» та в КЗпП України такого 

уточнення немає, тому, беручи до уваги позитивний досвід зарубіжних 

країн, вважаємо, що така редакція статті потребує більшої конкретизації 

та доповнення її тлумаченням даного поняття. Пропонуємо викласти 

згадану статтю в такій редакції:  

«Творча відпустка надається працівникам, що поєднують 

виробничу або  педагогічну діяльність з науковою роботою для 

закінчення дисертаційних робіт, написання підручників, навчально-

методичних посібників та в інших випадках, передбачених 

законодавством зі збереженням середньої місячної заробітної плати та 

посади за місцем основної роботи».  
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У літературі з трудового права неодноразово поставало питання 

про визначення таких понять як «відпустка», «творча відпустка» тощо. 

Проте досі жоден правовий акт, що регулює питання відпусток взагалі і 

творчих відпусток зокрема, не дає визначення вказаних юридичних 

термінів. Але ж закріплення наукового поняття в законі є дуже важливим 

для його єдиного розуміння та подальшого застосування на практиці. Як 

слушно писала Л.П. Гаращенко, після того як поняття закріплене в 

законі, його зміст набуває усталеності. Стабільність та однозначність 

права обумовлюється перш за все стабільністю й однозначністю його 

понять. Надмірна мобільність та змінюваність понять трудового права як 

науки негативно впливає на його соціальну сутність [43]. Підтримуємо 

позицію науковця і також пропонуємо доповнити статтю таким 

визначенням терміна «творча відпустка» – це тимчасове звільнення 

працівника від виконання своїх основних трудових обов′язків для 

проведення наукової роботи або написання наукової праці тощо [43]. 

Також є необхідність розширення кола осіб, які можуть брати 

творчу відпустку, та доповнення постанови КМУ «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» 

переліком таких осіб: 

«Творча відпустка надається: а) працівникам державних вищих 

навчальних закладів та науково-дослідних установ –  директором 

(ректором) за поданням Вченої ради цих установ; б) працівникам інших 

державних підприємств, організацій та установ  – міністерством 

(відомством) за поданням Вченої ради вищого навчального закладу, 

науково-дослідної установи, до якої прикріплений здобувач». 

А відтак, потребують змін положення чинного законодавства та 

чинних нормативно-правових актів, а саме: 

1. Доповнити ч. 4 ст. 16 Закону України «Про відпустки» та 

КЗпП України нормою такого змісту: «Творча відпустка надається 

працівникам, що поєднують виробничу або  педагогічну діяльність з 
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науковою роботою для закінчення дисертаційних робіт, написання 

підручників, навчально-методичних посібників та в інших випадках, 

передбачених законодавством зі збереженням середньої місячної 

заробітної плати та посади за місцем основної роботи». 

2. Також пропонуємо доповнити статтю ст. 16 ЗУ «Про 

відпустки» таким визначенням терміна «творча відпустка» – це 

тимчасове звільнення працівника від виконання своїх основних трудових 

обов’язків для проведення наукової роботи або написання наукової праці 

тощо. 

3. Розширити коло осіб, які можуть брати творчу відпустку, 

доповнивши п. 11 постанови КМУ «Про затвердження умов, тривалості, 

порядку надання та оплати творчих відпусток» переліком таких осіб і 

виклавши його в такій редакції: «Творча відпустка надається:                           

а)    працівникам державних вищих навчальних закладів та науково-

дослідних установ – директором (ректором) за поданням Вченої ради цих 

установ;     б)  працівникам інших державних підприємств, організацій та 

установ – підприємством, установою чи організацією, де здійснює 

трудову діяльність працівник за поданням Вченої ради вищого 

навчального закладу, науково-дослідної установи, до якої прикріплений 

здобувач». 

Враховуючи досвід країн з ринковою економікою та досвід 

національної нормотворчої діяльності, проведено диференціацію 

відпусток; внесено пропозиції щодо розширення підстав для надання 

творчих відпусток та розширення кола осіб, які б могли скористатися 

додатковою відпусткою, закріплення в законодавстві України норми, 

спрямованої на реалізацію сімейного відпочинку. Пропонується 

встановити додаткові гарантії для працівників, відпустка яких 

переривається з виробничих причин.  

Зауважимо, що загалом трудове законодавство розвивається і 

набуває змісту положень ЄС, хоча у контексті регулювання часу 
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відпочинку Україна досі потребує здійснення ряду заходів на 

законодавчому рівні з метою оптимізації зазначеної сфери. Система 

заохочувальних відпусток у ЄС має більш широке застосування, ніж в 

Україні, і така ситуація, на нашу думку, має бути виправлена у новому 

Трудовому кодексі України. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Тенденції розвитку України як правової та демократичної 

держави зумовили створення законодавчої бази для формування умов 

щодо забезпечення науково-технічного прогресу суспільства та 

інтелектуальної реалізації потенціалу кожної людини та громадянина. 

Трансформаційні процеси в економіці та політиці формують високу 

правову культуру кожного члена соціуму, спричиняють позитивне 

ставлення до інноваційних технологій, які сприяють забезпеченню 

поліфункціонального спектру можливостей нинішніх та наступних 

поколінь. 

2. До проблем правового регулювання творчих відпусток належать 

наступні:  

1) невідповідність чинного трудового законодавства у сфері 

регламентації творчих відпусток сучасним потребам практики творчої 

праці (сучасне наукове розуміння використання творчої відпустки 

полягає в тому, що вона розглядається не як право працівників, а як їх 

обов’язок);  

2) порушення принципу законності у сфері правової регламентації 

творчих відпусток, яке проявляється у тому, що питання нормативно-

правового регулювання вирішується не законодавчим органом державної 

влади, а виконавчим – Кабінетом Міністрів України;  

3) відсутність законодавчого визначення поняття «творча відпустка», 

що може негативно впливати на реалізацію права працівників на творчі 
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відпустки, а також сприяти виникненню оціночного розуміння такого 

поняття як «творча відпустка»;  

4) вузьке коло правових підстав для надання працівникам творчих 

відпусток, що не дозволяє враховувати фактично існуючі підстави, які 

виникають у процесі творчої праці;  

5) відсутність законодавчого врегулювання питання щодо наслідків 

нецільового використання творчих відпусток, що дозволяє працівникам 

безкарно порушувати встановлені правила використання творчих 

відпусток;  

6) відсутність закріплення на законодавчому рівні норми щодо 

надання науковим та науково-педагогічним працівникам особливого 

виду творчих відпусток – наукових, що є значним недоліком, адже 

робота наукових і науково-педагогічних працівників суттєво 

відрізняється від праці інших категорій працівників, які творчо 

працюють;  

7) обмеження прав членів авторського колективу на творчу відпустку, 

що виявляється у наданні творчої відпустки виключно одній особі 

творчого колективу за письмовою заявою, підписаною всіма членами 

авторського колективу;  

8) нечіткість встановлених чинним трудовим законодавством 

критеріїв надання творчих відпусток та відсутність порядку їх 

закінчення. Це проявляється у тому, що головною умовою надання 

творчих відпусток є ознака успішності. При цьому зміст останньої 

нормативно не визначається, тобто можна розглядати таке поняття як 

оціночне. 

3. Встановлено наступні напрями оптимізації правового регулювання 

творчих відпусток: 

 на підставі досвіду правового регулювання відпусток у 

Німеччині запропоновано доповнити постанову КМУ «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» 
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нормами наступного змісту: «Право на творчу відпустку мають 

працівники, стаж роботи яких на цьому підприємстві складає не менше 6 

місяців»; «Творча відпустка працівнику може надаватись на 

підприємстві, на якому працює понад 15 працівників»; «У разі відмови 

роботодавця у наданні творчої відпустки або відмови у скороченні 

робочого часу, працівник може звернутися до суду з позовом про 

скорочення свого робочого часу, якщо інше не передбачено 

виробничими обставинами»; 

 на підставі досвіду правового регулювання відпусток у 

Казахстані зроблено висновок про те, що з метою гарантування 

стабільності трудових правовідносин необхідним є доповнення ст. 16 

«Творча відпустка» Закону України «Про відпустки» пунктом такого 

змісту: «На час творчої відпустки за працівником зберігається 

педагогічний стаж»; 

 на підставі досвіду правового регулювання відпусток у 

Франції запропоновано доповнити постанову КМУ «Про 

затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток» такою нормою: «Працівник повинен подати заявку про 

надання творчої відпустки за три місяці, відповідь на яку 

роботодавець надає протягом 30 днів з моменту подання такої заявки. 

Відсутність відповіді у вказаний термін означає згоду на відпустку»; 

 обґрунтовано висновок щодо необхідності внесення в постанову 

КМУ «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати 

творчих відпусток» зміни в існуючу норму: «Якщо підручник чи наукова 

праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається 

кожному з його членів у повному обсязі, а у разі неможливості надати 

таку відпустку в повному обсязі, вона повинна бути поділена між усіма 

членами колективної роботи»; 
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 запропоновано доповнити постанову КМУ «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» 

положенням такого змісту: «Якщо працівник хворів у період 

перебування у творчій відпустці, відпустка підлягає продовженню на 

кількість днів непрацездатності, що засвідчені лікарняним листком, або 

за погодженням з адміністрацією навчального закладу переноситься на 

інший термін»; 

 запропоновано уточнити окремі положення Закону України «Про 

відпустки» та КЗпП України наступним чином: «Творча відпустка 

надається працівникам, що поєднують виробничу або педагогічну 

діяльність з науковою роботою для закінчення дисертаційних робіт, 

написання підручників, навчально-методичних посібників та в інших 

випадках, передбачених законодавством зі збереженням середньої 

місячної заробітної плати та посади за місцем основної роботи»; 

 запропоновано розширити коло осіб, які можуть брати творчу 

відпустку, доповнивши постанови КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» переліком 

таких осіб: «Творча відпустка надається: 

          а)   працівникам державних вищих навчальних закладів та науково-

дослідних установ – директором (ректором) за поданням Вченої ради цих 

установ; 

        б)   працівникам інших державних підприємств, організацій та 

установ – підприємством, установою чи організацією, на якому здійснює 

трудову діяльність працівник за поданням Вченої ради вищого 

навчального закладу, науково-дослідної установи, до якої прикріплений 

здобувач» (досвід Узбекистану). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні представлене теоретичне 

узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у 

визначенні концептуальних засад модернізації та оптимізації 

національного законодавства у сфері правового регулювання творчих 

відпусток. Основними науковими і практичними результатами роботи є 

наступні висновки та пропозиції. 

1. Під творчою відпусткою необхідно розуміти цільове 

звільнення від виконання роботи (зі збереженням робочого місця (посади) 

та заробітної плати) працівника, який успішно поєднує роботу із науковою 

діяльністю, з метою завершення ним кандидатської чи докторської 

дисертації, підвищення кваліфікації, розробки нового курсу, читання 

лекцій та дослідницької роботи в університеті, написання підручників, 

іншої комплексної наукової праці, проведення додаткових досліджень та 

розробки нових технологій. 

Ознаками творчих відпусток є: законодавча регламентованість; 

строковість; доцільність; цілеспрямованість; спеціальна умова надання; 

підтвердженість; збереження місця роботи та заробітної плати. 

2. До особливостей сучасного стану правового регулювання 

творчих відпусток віднесено: 

– норми українського законодавства, які регулюють питання у 

сфері надання даного виду відпусток, дублюють одна одну; 

– законодавчо закріплений термін тривалості творчої відпустки, 

при цьому творча відпустка надається не на весь термін написання 

дисертаційної роботи, а лише для закінчення роботи над нею; 

–  недопущення погіршення нормального здійснення трудової 

діяльності у зв’язку із наданою творчою відпусткою; 

– контроль з боку роботодавця шляхом отримання від працівника 

звіту про результати діяльності протягом усього терміну творчої відпустки; 
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– законодавчо передбачена гарантія стабільності і непорушності 

трудових правовідносин; 

– творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які закінчили 

відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того 

ж наукового ступеня повторно; 

– цільове призначення даного виду відпустки, а саме виконання 

спеціального завдання: творчого чи наукового; 

– вузьке коло підстав надання такого виду відпусток; 

– до тривалості творчих відпусток не слід зараховувати офіційні і 

традиційні святкові та неробочі дні, а також періоди непрацездатності 

особи, що викликані хворобою, адже дана обставина унеможливлює 

використання творчої відпустки за цільовим призначенням; 

– кожна особа, яка користується відпусткою, повинна отримати 

за повний період цієї відпустки свою нормальну чи середню заробітну 

плату, обчислення якої провадиться виходячи з виплат за останні 12 

календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. 

3. Творчі відпустки класифіковано за наступними критеріями: 

– за тривалістю відпустки: до трьох місяців для завершення 

написання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

(наразі – доктора філософії) та до шести місяців на здобуття наукового 

ступеня доктора наук; до трьох місяців для написання підручника чи 

наукової праці; 

– за цільовим призначенням: для виконання спеціальних творчих 

завдань – написання дисертації, підручника чи наукової праці тощо; 

– за категорією осіб, яким надаються творчі відпустки (у 

законодавстві чітко не зазначено, але з огляду на тлумачення правових 

норм та практику їх застосування): для наукових працівників, науково-

педагогічних працівників, для творчих працівників, для аспірантів, для 

докторантів, для авторських колективів тощо. 
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4. Виокремлено такі завдання надання творчих відпусток: 

1) забезпечення реалізації права працівника на прояв творчих здібностей 

через диференціацію умов надання творчої відпустки; 2) забезпечення 

цільової направленості реалізації права особи-працівника на відпочинок; 

3) детермінація нового творчого (наукового, інтелектуального) рішення; 

4) забезпечення багатофункціональної спрямованості трудової діяльності 

працівника. 

До функцій надання творчих відпусток відносяться: 1) соціальна; 

2) стимулююча; 3) охоронна; 4) виховна (відтворювальна) функції. 

Гарантії надання творчих відпусток – це нормативно визначені 

способи, засоби, інструменти забезпечення прав працівників на прояв 

творчих здібностей з одночасним покладенням на них обов’язку виконати 

спеціальне завдання, що обумовлене цільовою спрямованістю творчої 

відпустки. 

5. Виокремлено загальні принципи правового регулювання творчих 

відпусток, до яких віднесено: 1) свободу праці й зайнятості, заборону 

примусової праці; 2) право на працю, захист від безробіття; 3) принцип 

права на відпочинок; 4) принцип заборони дискримінації; 5) принцип 

єдності та диференціації умов праці. 

До спеціальних принципів правового регулювання творчих відпусток 

належать: 1) принцип використання творчої відпустки виключно за 

призначенням; 2) принцип надання творчої відпустки в натурі, що 

концентрує сутність юридичних гарантій надання і реального 

використання вільного часу; 3) принцип надання творчих відпусток з 

урахуванням життєвих обставин, наприклад, успішного поєднання 

основної трудової діяльності та наукової/творчої діяльності. 

6. До проблем правового регулювання творчих відпусток належать 

наступні: 1) невідповідність чинного трудового законодавства у сфері 

регламентації творчих відпусток сучасним потребам практики творчої 

праці (сучасне наукове розуміння використання творчої відпустки полягає 
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в тому, що вона розглядається не як право працівників, а як їх обов’язок; 

2) порушення принципу законності у сфері правової регламентації творчих 

відпусток, що проявляється у тому, що питання нормативно-правового 

регулювання вирішується не законодавчим органом державної влади, а 

виконавчим – Кабінетом Міністрів України; 3) відсутність законодавчого 

визначення поняття «творча відпустка», що може негативно впливати на 

реалізацію права працівників на творчі відпустки, а також сприяти 

виникненню оціночного розуміння такого поняття як «творча відпустка»; 

4) вузьке коло правових підстав для надання працівникам творчих 

відпусток, що не дозволяє враховувати фактично існуючі підстави, які 

виникають у процесі творчої праці; 5) відсутність законодавчого 

врегулювання питання щодо наслідків нецільового використання творчих 

відпусток, що дозволяє працівникам не дотримуватися правил щодо 

цільового використання творчих відпусток без настання для них будь-яких 

негативних наслідків; 6) непередбачення на нормативному рівні надання 

науковим та науково-педагогічним працівникам особливого виду творчих 

відпусток – наукових, що є значним недоліком, адже робота наукових і 

науково-педагогічних працівників суттєво відрізняється від праці інших 

категорій працівників, які творчо працюють; 7) обмеження прав членів 

авторського колективу на творчу відпустку, що виявляється у наданні 

творчої відпустки виключно одній особі творчого колективу за письмовою 

заявою, підписаною всіма членами авторського колективу; 8) нечіткість 

встановлених чинним трудовим законодавством критеріїв надання творчих 

відпусток та відсутність порядку їх закінчення, це проявляється у тому, що 

головною умовою надання творчих відпусток є ознака успішності. При 

цьому зміст останньої нормативно не визначається, тобто можна 

розглядати таке поняття як оціночне. 

7. Визначені наступні напрями оптимізації правового 

регулювання творчих відпусток: 
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 на підставі досвіду правового регулювання відпусток у Німеччині 

запропоновано доповнення постанови КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» нормами 

наступного змісту: 

«Право на творчу відпустку мають працівники, які мають стаж 

роботи на цьому підприємстві не менше 6 місяців»; 

«Творча відпустка працівнику може надаватись на підприємстві, 

кількість працівників на якому складає більше 15 осіб»; 

«У разі відмови роботодавця у наданні творчої відпустки або відмови 

у скороченні робочого часу, працівник може звернутися до суду з позовом 

про скорочення свого робочого часу, якщо інше не передбачено 

виробничими обставинами»; 

 на підставі досвіду правового регулювання відпусток у Казахстані 

зроблено висновок про те, що з метою гарантування стабільності трудових 

правовідносин необхідним є доповнення ст. 16 «Творча відпустка» Закону 

України «Про відпустки» пунктом такого змісту: 

«Під час творчої відпустки за працівником зберігається педагогічний 

стаж»; 

 на підставі досвіду правового регулювання відпусток у Франції 

запропоновано доповнити постанову КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» такою 

нормою: 

«Працівник повинен подати заявку про надання творчої відпустки 

за три місяці, відповідь на яку роботодавець надає протягом 30 днів з 

моменту подання такої заявки. Відсутність відповіді означає згоду на 

відпустку»; 

 обґрунтовано висновок щодо необхідності внесення в постанову 

КМУ «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати 

творчих відпусток» зміни в існуючу норму: 
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«Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським 

колективом, творча відпустка надається кожному з його членів у повному 

розмірі, а у разі неможливості надати таку відпустку в повному розмірі, 

вона повинна бути поділена між усіма членами колективної роботи»; 

 запропоновано доповнити постанову КМУ «Про затвердження 

умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» 

положенням такого змісту: 

«Якщо працівник хворів у період перебування у творчій відпустці, 

відпустка підлягає продовженню на кількість днів непрацездатності, що 

засвідчені лікарняним листком, або за погодженням з адміністрацією 

навчального закладу переноситься на інший термін»; 

 запропоновано уточнити окремі положення Закону України «Про 

відпустки» та КЗпП України наступним чином: 

«Творча відпустка надається працівникам, що поєднують виробничу 

або педагогічну діяльність з науковою роботою для закінчення 

дисертаційних робіт, написання підручників, навчально-методичних 

посібників та в інших випадках, передбачених законодавством зі 

збереженням середньої місячної заробітної плати та посади за місцем 

основної роботи»; 

 запропоновано розширити коло осіб, які можуть брати творчу 

відпустку, шляхом доповнення постанову КМУ «Про затвердження умов, 

тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» переліком таких 

осіб: 

«Творча відпустка надається: 

1) працівникам державних вищих навчальних закладів та 

науково-дослідних установ – директором (ректором) за поданням Вченої 

ради цих установ; 

2) працівникам інших державних підприємств, організацій та 

установ – підприємством, установою чи організацією, на якому здійснює 
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трудову діяльність працівник за поданням Вченої ради вищого навчального 

закладу, науково-дослідної установи, до якої прикріплений здобувач» 

(досвід Узбекистану). 
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