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Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам визначає Закон України 

«Про відпустки». 

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований 

робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. 

Слід зазначити, що щорічна основна відпустка надається працівникові з таким розрахунком, щоб вона була 

використана, як правило, до закінчення робочого року. Право працівника на щорічну основну відпустку повної тривалості у 

перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Разом з цим, 

працівникові може бути надана щорічна основна відпустка до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи. При 

цьому тривалість щорічної основної відпустки визначається пропорційно до відпрацьованого часу. 

У виняткових окремих випадках окремим категоріям працівників до настання шести місяців надається щорічна 

основна відпустка повної тривалості. Разом з цим, щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані 

працівникові в будь-який час відповідного робочого року. 

Слід зазначити, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або 

уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх 

працівників. Доцільно звернути увагу, що при складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси 

працівників та можливості для їх відпочинку. При цьому, конкретний період надання щорічних відпусток у межах, 

установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний 

письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. 

Чинним законодавством на власника або уповноважений ним орган покладено зобов’язання вести облік відпусток, що 

надаються працівникам. 

Стосовно перенесення щорічної основної відпустки на інший період або продовження її слід зазначити таке. 

Законом України «Про відпустки» передбачено, що щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або 

продовжена у таких випадках: 

в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;  

виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей 

час від основної роботи із збереженням заробітної плати; 

настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням. 

Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, 

як виняток, тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у 

разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході 

роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в 

поточному робочому році. При цьому, у разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за 

згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки 

на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення 

дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період. 

Слід зазначити, що забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд. 

Також доцільно зазначити, що щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої 

тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому, 

невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 

12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. 
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