
Позиція Великої палати Верховного Суду щодо порядку продовження щорічної 

відпустки у разі тимчасової непрацездатності працівника 

Велика палата Верховного Суду у постанові  від 13 жовтня 2020 року у справі № 

712/9213/18 відступила від правової позиції, висловленої у постановах Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду від 18 липня 2018 року у справі № 223/558/15-а 

та від 28 квітня 2020 року у справі №200/2166/19-а, від висновків Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду, викладених у постановах від 26 вересня 2018 року у справі № 289/51/16-ц 

та від 21 серпня 2019 року у справі № 466/4738/18, та від правового висновку, викладеного у 

постанові Верховного Суду України від 13 вересня 2017 року у справі № 6-1412цс17, виклавши 

нову позицію щодо порядку продовження щорічної відпустки у разі тимчасової непрацездатності 

працівника,  визначивши, що продовження щорічної відпустки у разі тимчасової непрацездатності 

працівника, засвідченої у встановленому порядку, яка настала під час відпустки, відбувається 

автоматично та погодження із власником або уповноваженим ним органом не потребує. 

Працівник, який належним чином повідомив роботодавця про волевиявлення щодо продовження 

відпустки на період, що йде безпосередньо за днем припинення тимчасової непрацездатності, про 

наявність листка непрацездатності чи надав останньому листок непрацездатності, скористався 

своїм правом щодо продовження щорічної відпустки. 

Таке повідомлення може бути вчинене у будь - який спосіб. А надання листа 

непрацездатності можливе після виходу з відпустки, що буде підтвердженням правомірності 

такого продовження.  

Продовження відпустки не потребує спеціальних дій з боку працівника, тоді як 

перенесення вимагає згоди роботодавця та ініціативи працівника. Велика Палата Верховного 

Суду вважає, що продовження щорічної відпустки в разі тимчасової непрацездатності працівника, 

що настала під час відпустки, відбувається автоматично, є обов`язком роботодавця, для виконання 

якого йому достатньо отримати від працівника повідомлення про тимчасову непрацездатність, 

засвідчену у встановленому порядку (тобто про наявність листа непрацездатності), незалежно від 

того, чи подав працівник відповідну заяву. Відсутність заяви від працівника щодо продовження 

відпустки не може скасувати законодавчо встановлений обов`язок роботодавця продовжити 

відпустку на дні тимчасової непрацездатності, а тим більше не може бути вирішальною 

підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності у вигляді 

звільнення за прогул без поважних причин. 

У разі відсутності у роботодавця можливості продовжити відпустку він може скористатися 

правом відкликання працівника з відпустки, якщо для цього існують законодавчо встановлені 

підстави.  
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