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риторії відповідної адміністративно-територіальної одиниці – ч. 1 
ст. 18), він значною мірою сприяє їх установленню. 

Таким чином, соціальний діалог у сфері праці є самостійним 
інститутом трудового права. Він виступає важливим регулятором 
умов праці в системі трудового права України. Змістом інституту 
соціального діалогу є правові норми, що закріплюють поняття, 
основні принципи соціального діалогу, рівні та сторони, критерії 
репрезентативності для суб'єктів профспілкової сторони та сто-
рони роботодавців, форми здійснення соціального діалогу, право-
вий статус органів соціального діалогу, контроль і відповідаль-
ність сторін соціального діалогу. 
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Право на відпустку мають всі працівники, які перебувають з 
підприємством, установою чи організацією в трудових відносинах, 
незалежно від місця роботи, займаної посади, форми оплати праці, 
режиму роботи, умов праці й терміну трудового договору. Право 
на відпустку мають і позаштатні працівники за умови, що вони 
працюють за трудовою угодою і, в зв'язку з цим, підлягають зага-
льнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Пра-
цівники, які працюють за сумісництвом, мають право на відпустку 
як за основною, так і за сумісною роботою. Обидва види відпустки 
надаються, як правило, одночасно.  

Питанню дослідження правової природи відпустки присвя-
чені праці таких вчених, як В. В. Готра, Л. П. Грузінова, В. Г. Корот-
кій, В. І. Прокопенко, О. М. Ярошенко та ін. Наразі, у зв’язку з роз-
витком суспільних відносин та законодавчими змінами, дане пи-
тання набуває додаткової актуальності та потребує подальших 
досліджень. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей правового ре-
гулювання відпусток як гарантії держави, що надається працівнику. 

Право на відпустку – конституційне право працюючих, вони 
не можуть бути позбавлені його за жодних обставин. Дане поло-
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ження знайшло своє відображення в Конституції України, зокрема 
статтею 45 проголошено: кожен, хто працює, має право на відпо-
чинок1. 

Закон України «Про відпустки» встановлює державні гаран-
тії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок на-
дання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення 
здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних жит-
тєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи. Ві-
дповідно до даного Закону право на відпустки забезпечується: 
гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збе-
реженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати 
(допомоги) у випадках, передбачених законом; забороною заміни 
відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених 
статтею 24 Закону «Про відпустки»2.  

Право на відпочинок гарантоване, окрім національного за-
конодавства, також і міжнародними правовими актами. У статті 24 
Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асам-
блеєю ООН від 10 грудня 1948 року, проголошено, що: «кожна лю-
дина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на ро-
зумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну від-
пустку»3.  

Для визначення права працівника на відпустку необхідно 
встановити, чи має він певний встановлений законодавством стаж 
роботи. Обчислення такого стажу проводиться за правилами, перед-
баченими КЗпП України і деякими іншими нормативними актами. 

У стаж роботи, що дає право на відпустку, входить фактично 
відпрацьований час. Тривалість його і розподіл за днями тижня не 
мають значення. Тому працівникам, які працюють на умовах не-
повного робочого часу (неповний робочий день або неповний ро-
бочий тиждень), стаж для відпустки обчислюється так само, як 
працівникам, зайнятими щодня повний робочий час. У стаж для 
відпустки входить час, протягом якого працівник фактично не 
працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) та заробі-
тна плата повністю або частково. Так само як виконання праців-
никами державних або громадських обов'язків з відривом від ро-

                                                 
1 Конституція України від 28 червня 1996 / Відомості Верховної Ра-

ди України, 1996. № 30. Ст. 141. 
2 Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 / Відомості Верховної 

Ради України, 1997. № 2. Ст. 4. 
3 Загальна декларація прав людини прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН від 10 грудня 1948 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/995_015. 
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боти, виконання обов'язків, пов'язаних з військовим обліком, явка 
за викликом в якості свідка в судові чи слідчі органи, знаходження 
робітників і службовців на сільськогосподарських роботах та інше. 
Якщо працівник був неправильно звільнений з роботи або пере-
ведений на іншу роботу і згодом відновлений на колишньому міс-
ці роботи, то час оплаченого вимушеного прогулу включається в 
стаж для відпустки. Також підлягає включенню до стажу для від-
пустки час, коли працівник фактично не працював, але зберігав за 
собою місце роботи (посаду) і отримував допомогу по державному 
соціальному страхуванню. 

На основі проведеного дослідження трудового законодавст-
ва України, в частині регулювання права на відпустку, можна зро-
бити висновок про те, що Кодекс законів про працю регулює умо-
ви і порядок надання різних видів відпусток, тобто не тільки за-
кріплює і розвиває конституційну норму про право на відпочинок 
і щорічну оплачувану відпустку, а й формує умови для надання 
інших видів відпусток. 

Саме Кодексом законів про працю регулюються питання на-
дання навчальних, творчих відпусток, відпусток, що надаються 
особам з сімейними обов'язками (відпустка у зв'язку з вагітністю 
та пологами, відпустка при усиновленні дитини, відпустка по до-
гляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років), відпусток 
без збереження заробітної плати (неоплачуваних відпусток). Та-
ким чином, Конституція гарантує працівникам лише право на що-
річну оплачувану відпустку як елемент конституційного права на 
відпочинок з метою відновлення фізичного та психічного здоров'я 
працівників і подальшого повноцінного виконання ними покла-
дених на них трудових функцій. Інші види відпусток не є предме-
том прямих конституційних гарантій, оскільки не закріплюються 
в Конституції, але регулюються трудовим законодавством, з ура-
хуванням норм міжнародного права, а також конституційними 
положеннями про право на освіту, виховання і догляд за дитиною 
та інше. 

Отже, відпустки повинні розглядатися в контексті гарантій, що 
надаються працівникам, і обумовлених цими гарантіями метою на-
дання відпусток. Такою метою слід вважати відпочинок та віднов-
лення працездатності, в тому числі додатковий відпочинок в зв'язку 
зі здійсненням трудової діяльності в умовах праці, що відхиляються 
від нормальних, та в зв'язку з особливим характером трудової діяль-
ності (нервовою, емоційною, інтелектуальною напругою), режимом 
роботи, а також пов’язані з наявністю інших обставин, в тому числі 
тих, що характеризують особу працівника (вік, наявність інваліднос-
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ті); освітній рівень працівника, прагнення його підвищити і забезпе-
чення в зв'язку з цим можливості навчання спільно з роботою за тру-
довим договором, а також можливостей для наукової творчості; на-
родження (усиновлення) дитини і догляд за нею; вирішення побуто-
вих та інших соціальних проблем. 

 
УДК 349.2 

СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН  
В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Голопич  Т. П., 
старший викладач кафедри трудового, аграрного, екологічного  

та соціального захисту населення  
Харківського економіко-правового університету 

Людина живе в суспільстві, вона є суб’єктом суспільної дія-
льності і об’єктивно вимушена вступати у взаємовідносини з ін-
шими людьми, в тому числі і на договірних засадах для реалізації 
своєї здатності до праці. Для того щоб задовольняти свої природні 
та суспільні потреби, людина, як біологічна істота і як соціальна 
особистість, повинна виконувати певну фізичну чи розумову ро-
боту для створення матеріальних і нематеріальних благ, потріб-
них для власного фізичного і соціального життя та задоволення 
різнорідних суспільних потреб. Тобто праця виступає відповідною 
формою соціального та правового зв’язку між людьми, яка випли-
ває з процесу виробництва матеріальних та духовних благ. 

Конституція України у ст. 43 закріпила право кожного гро-
мадянина на працю, що включає можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він вільно обирає, або на яку він вільно пого-
джується1. Конституція України не передбачає обов’язку працюва-
ти, громадяни мають змогу самі обирати види і тривалість своєї 
трудової діяльності, а держава, у свою чергу, бере на себе 
обов’язок забезпечити кожному таку можливість для реалізації 
своїх потреб та інтересів. Тому значну роль у суспільному житті 
відіграють потреби та інтереси, які є своєрідними соціальними 
чинниками поведінки в трудовій діяльності людини. Під потреба-
ми треба розуміти особливе внутрішнє (суб’єктивне) відчуття лю-
дини, яке визначає її залежність від певних умов і засобів існуван-
ня. Людина, як і будь-яка жива істота, запрограмована природою 
на виживання, а для цього їй необхідна наявність певних умов і 

                                                 
1 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року  
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