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перед науковою спільнотою стоїть завдання ретельно проаналізувати 

сучасний стан правового регулювання трудових відносин, пов’язаних із 

творчими відпустками. Зміст дисертації дозволяє зробити висновок, що 

проведене автором дослідження спрямоване на вирішення цього завдання. 

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 захисту прав і свобод 

суб’єктів цивільних, трудових та природоресурсних правовідносин». 

Наукова новизна одержаних 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. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій.  Дисертація має послідовну і логічну структуру, а у 

науковому пошуку автор йде від загального до конкретного. Спочатку О.О. 

Денисюк досліджує загальнотеоретичні засади правового регулювання 

творчих відпусток, а потім, їх види, гарантії та принципи. Не залишилися 
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поза увагою автора і напрями оптимізації правового регулювання творчих 

відпусток.  

Дисертант продовжує дослідження широкого кола питань, розпочате у 

роботах таких вчених, як: В.М. Андріїв, М.Д. Бойко, Н.Б. Болотіна, 

С.Я. Вавженчук, 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. Базуючись на захищених останніми роками дисертаціях з проблем 

правового регулювання відпусток, автор відповідально береться за 

комплексне дослідження питань щодо правового регулювання творчих 

відпусток в Україні. 

Особливість рецензованої роботи полягає у тому, що в ній 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 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 
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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 (с. 172-173).  

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, мають належну ступінь обґрунтованості. Автором проаналізовано 

фактично всю наукову літературу з теми дослідження, критичному аналізу 

піддано відповідні нормативно-правові акти.  

О.О. Денисюк достатньою мірою володіє методологією наукового 

пошуку, процеси та явища розглядаються ним у діалектичному розвитку. 

Методологічна основа роботи полягає у тому, що автором використовуються 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження у їх поєднанні. 

Застосовуючи нормативно-порівняльний метод, автор робить правильні 

висновки із аналізу співвідношення норм вітчизняного права та міжнародних 

і зарубіжних актів; формально-логічний метод допомагає йому при 

тлумаченні багатьох положень нормативних актів, що регулюють трудові 

відносини, пов’язані з творчими відпустками. 
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Робота має безсумнівну наукову новизну, яка полягає у тому, що по-

новому здійснене комплексне дослідження особливостей правового 

регулювання творчих відпусток. Викликає інтерес наведена автором 

класифікація творчих відпусток за наступними критеріями: 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 (с.115-116).  

Заслуговує на схвальну оцінку запропонована автором класифікація 

принципів правового регулювання творчих відпусток на загальні (свободу 

праці й зайнятості, заборону примусової праці; право на працю, захист від 

безробіття; принцип права на відпочинок; принцип заборони дискримінації;  

принцип єдності та диференціації умов праці) та спеціальні (принцип 

використання творчої відпустки виключно за призначенням; принцип 

надання творчої відпустки в натурі, що концентрує сутність юридичних 

гарантій надання і реального використання вільного часу; принцип надання 

творчих відпусток з урахуванням життєвих обставин, наприклад, успішного 

поєднання основної трудової діяльності та наукової/творчої діяльності) (с. 

120). 

Викликає інтерес встановлення наступні напрями оптимізації 

правового регулювання творчих відпусток: 1) на підставі досвіду правового 

регулювання відпусток у Німеччині запропоновано доповнити постанову 

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

творчих відпусток» нормами наступного змісту: «Право на творчу відпустку 
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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»; 2) 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»; 3) 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» 

(с.173-174). 

Слід у повній мірі погодитись із автором у тому, що завданнями 

надання творчих відпусток є: 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 (с. 178). 

Апробація роботи. 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 
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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). 

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. 

Водночас, як і кожна наукова праця, дисертація О.О. Денисюка містить 

певні недоліки, з приводу яких можна зробити зауваження. 

1. Автором піддається сумніву доцільність передбачення в 

законодавстві критерію успішності як умови надання творчої відпустки (с. 

22). На нашу думку, доцільно було б розробити систему елементів 

успішності, при досягненні яких працівник може претендувати на надання 

творчої відпустки.  

2. Не досить чітко сформульовано визначення творчої відпустки, під 

якою розуміється 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 (с. 45, 176). Творча 

відпустка є одним із видів відпусток, які визначаються самим автором як вид 

часу відпочинку визначеної тривалості (с.45). Відтак, наведені автором 

визначення не узгоджуються між собою, у зв’язку з чим слід уточнити 

визначення творчої відпустки. 

3. Досліджуючи особливості творчих відпусток у підрозділі 2.1 

дисертаційної роботи, необхідно було приділити окрему увагу такому 

важливому питанню, як стадії надання творчої відпустки. Висвітлення даного 
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питання значною мірою сприяло би розкриттю сутності творчих відпусток в 

Україні, а також підвищило б наукову цінність проведеного дослідження. 

4. Додаткової аргументації потребує твердження автора, що відпустки 

для педагогічних працівників після 10 років безперервної педагогічної 

роботи також повинні вважатися творчими, оскільки вони передбачають 

обов’язкове дотримання  мети такої відпустки – соціальної реабілітації 

вчителя, педагога (с.68). Не заперечуючи доцільність відпусток для вказаної 

категорії працівників, зауважимо, що надання таких відпусток не відповідає 

творчому характеру.  

5. На стор. 81 дисертаційного дослідження визначено, 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. Проте, не зовсім коректним уявляється вести 

мову саме про функції надання творчих відпусток. Власне творча 

відпустка, так саме як і її правове регулювання, виконують певні функції в 

межах відповідних суспільних відносин. У зв’язку з цим, слід уточнити 

сформульовану автором категорію «функції надання творчих відпусток».  

Разом і з тим, зазначені зауваження не спростовують основного 

висновку, що цілі дисертації загалом досягнуті, дисертація є самостійним і 

завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові науково-

обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне значення для 

розвитку науки трудового права та удосконалення законодавства про працю. 

Дисертація виконана на належному науковому і професійному рівнях, тема 

досліджена досить повно. Здобувач показав глибокі знання обраної теми, 

вміння самостійно узагальнювати й аналізувати нормативні матеріали, 

спеціальну літературу, робити правильні, науково-обґрунтовані висновки, 

формулювати визначення правових понять і пропозиції по вдосконаленню як 

чинного, так і перспективного законодавства. 
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законодавство в сфері правового регулювання трудових відносин потребує 

змін та удосконалення, і в цій сфері провідна роль належить приведенню 

його у відповідність до міжнародно-правових та європейських стандартів. 

Тому в своєму дослідженні автор намагався заповнити існуючі прогалини 

в сфері правового регулювання трудових відносин та надати ґрунтовні 

пропозиції щодо удосконалення існуючого правового механізму для 

ефективного здійснення правового регулювання творчих відпусток. 

Автор виявив належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, правозастосовної практики, знайшов 

низку дискусійних проблем, що підлягають осмисленню і вирішенню. 

Дисертантом застосовані різноманітні методи наукового аналізу 

досліджуваних проблем, зроблена критична оцінка положень чинного 

національного та міжнародного законодавства. Заслуговує на окреме 

схвалення те, що автор використовував у роботі такі методи емпіричного 

дослідження як діалектичний, логіко-семантичний, порівняльно-правовий, 

формально-логічний, історичний, соціологічний, системно-структурний та 

метод узагальнення, за допомогою яких було визначено реальний стан та 

проблемні питання правового регулювання творчих відпусток (с. 5-6). 

Структура роботи обумовлена метою, об’єктом і предметом 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

об’єднують сім підрозділів, висновків і списку використаних джерел, які в 

сукупності присвячені дослідженню особливостей правового регулювання 

творчих відпусток в Україні. Такий підхід до визначення структури і 

змісту дослідження є логічним, дає можливість всебічно та повно 

висвітлити значне коло актуальних проблем. 

Дисертант методологічно правильно сформулював мету та завдання 

дисертаційного дослідження. Їх постановка та послідовність дали 

можливість розкрити основний зміст теми наукового дослідження і 
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дозволили досліднику сформулювати висновки, яким притаманні всі 

ознаки новизни. 

Так, заслуговує на схвальну оцінку запропоноване автором 

визначення 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 (с. 7). 

Слід у повній мірі погодитись із автором у тому, що особливостями 

сучасного стану правового регулювання творчих відпусток є: 1) норми 

українського законодавства, які регулюють питання у сфері надання 

даного виду відпусток, дублюють одна одну; 2) 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; 3) недопущення погіршення нормального здійснення 

трудової діяльності у зв’язку із наданою творчою відпусткою; 4) контроль 

з боку роботодавця шляхом отримання від працівника звіту про результати 

діяльності протягом усього терміну творчої відпустки; 5) законодавчо 

передбачена гарантія стабільності і непорушності трудових правовідносин; 

6) 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; 7) цільове призначення даного виду 

відпустки, а саме виконання спеціального завдання: творчого чи 

наукового; 8) вузьке коло підстав надання такого виду відпусток; 9) 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; 10) кожна особа, яка 
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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 (с. 46-47). 

Також, слід погодитися з тим, що завданнями надання творчих 

відпусток є: 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 (с. 116).  

Дисертант влучно зазначає, що особливостями творчих відпусток 

для написання наукових праць, а саме підручників, посібників, 

монографій, довідників тощо, є: 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 (с. 

119). 

Таким чином, ознайомлення з наукової роботою Денисюка О.О. дає 

підстави для висновку, що її цілі загалом досягнуті, дисертація є 

самостійним і завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові 

науково-обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне значення 

для розвитку науки трудового права та удосконалення законодавства про 

працю. Дисертація виконана на належному науковому і професійному 
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рівнях, тема досліджена досить повно. Здобувач показав глибокі знання 

обраної теми, вміння самостійно узагальнювати й аналізувати нормативні 

матеріали, спеціальну літературу, робити правильні, науково-обґрунтовані 

висновки, формулювати визначення правових понять і пропозиції по 

вдосконаленню як чинного, так і перспективного законодавства. 

У той же час, рецензована дисертація, як і інші роботи подібного 

роду, містить низку наукових положень, оцінок, висновків, пропозицій і 

рекомендацій, які викликають бажання подискутувати з їх приводу чи 

просто звернути на них увагу. Це, в основному, не суттєві помилки 

дисертанта, а його власне бачення тих чи інших проблем, яке інколи 

видається дискусійним. 

1. У підрозділі 3.1 роботи залишилось недослідженим питання про 

приведення національного законодавства у відповідність до міжнародно-

правових норм у сфері регулювання творчих відпусток. Як зазначає сам 

автор, 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 (с. 137). Однак, в подальшому дисертантом 

детально не проаналізовано дане питання, зокрема не визначено конкретні 

міжнародно-правові акти, що врегульовують відносини у цій сфері, не 

розкрито їх правовий зміст тощо. 

2. Автором слушно встановлено доцільність саме в § 5 гл. 3 проекту 

Трудового кодексу України, а не в підзаконному акті, детально 

врегулювати тривалість, умови, порядок надання та оплати творчих 

відпусток (с. 139). Але поряд з численними пропозиціями по внесенню 

змін та доповнень до чинного законодавства у досліджуваній сфері, слід 

було розробити та запропонувати до обговорення структуру та зміст 

відповідного параграфу проекту Трудового кодексу України щодо 

врегулювання питань надання творчих відпусток. 
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3. Потребує уточнення пропозиція автора 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» (с. 180). Не 

зрозумілими є мотиви встановлення саме 30 днів, а не меншого строку, 

адже встановлення обов’язку подати заявку на творчу відпустку за три 

місяці значно обмежує реалізацію працівником права на творчу 

відпустку. 

4. Не зовсім чітко, на наш погляд, сформульовано поняття «завдання 

творчих відпусток», під яким пропонується розуміти соціально 

обумовлені, нормативно визначені, конкретизовані та активізовані 

інструменти, засоби, способи досягнення мети правового регулювання 

часу відпочинку працівників, які виконують спеціальні творчі завдання 

(с. 116). Адже, завдання являють собою скоріше основні напрямки впливу 

творчих відпусток на певні соціально значущі процеси та явища. Відтак, 

слід уточнити поняття «завдання творчих відпусток». 

Разом з тим, висловлені зауваження не торкаються концептуальних 

положень дисертаційного дослідження Денисюка О.О., у своїй більшості 

стосуються дискусійних проблем, не применшують належного рівня 

рецензованого дослідження, не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи та її наукову і практичну цінність. 

Таким чином, дисертація на тему «Правове регулювання творчих 

відпусток в Україні» є самостійним і завершеним науковим дослідженням, 

у якому отримані нові науково-обґрунтовані результати, що мають істотне 

значення для розвитку науки трудового права та удосконалення галузевого 

законодавства. 
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