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Розділ 6. Набуття первинних професійних навичок з трудового права. 

Тема 6.3. Робочий час та час на відпочинок у трудовому законодавстві України 

Практичне заняття № 30-32 

Тема заняття: Відпустки та їх види 

Самостійна робота – 4 год. 

Мета заняття:формування у студентів професійних навичок щодо визначення права працівника на 

отримання відпустки, визначення видів відпусток, розрахунку строків відпусток та порядку оплати 

відпусток. 

Студенти повинні: 

знати:поглибити і деталізувати теоретичні знання щодо визначення права працівника на отримання 

відпустки, визначення видів відпусток, розрахунку строків відпусток та порядку оплати відпусток, 

отриманих студентами на лекціях та при опрацюванні самостійної роботи; сформувати професійні 

знання та вміння щодо визначення понять "відпустка", "види відпусток", розрахунку строків відпусток 

та порядку оплати відпусток . 

вміти:вирішувати ситуації права працівника на отримання відпустки, розрахунку строків відпусток 

та порядку оплати відпусток,  вміти оформляти відповідні накази та надавати юридичні консультації. 

 Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: 

 Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. 

 Закон України «Про відпустки» від  15.11.1996 р. 

Наочність: Наочний посібник «Трудове право» для студентів кооперативних технікумів і  

коледжів.  

Технічні засоби навчання:персональний комп’ютер 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.-1996.-

№30.-Ст. 141. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71. 

3. Закон України «Про відпустки» від  15.11.1996 р. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Дайте визначення відпустки. Хто має право на її отримання? 

2. Які ви знаєте види відпусток? 

3. Який порядок отримання відпустки? 

4. Який порядок відкликання з відпустки? 

Методичні рекомендації 

Студентам варто нагадати, що громадянам, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої 

належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та 

додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. Щорічна 

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

робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Особам віком до вісімнадцяти років 

надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день. Для деяких категорій 

працівників законодавством України може бути передбачена інша тривалість щорічної основної 

відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною першою 

цієї статті.  

Слід зазначити, що щорічні додаткові відпустки надаються працівникам: 1) за роботу із шкідливими 

і важкими умовами праці; 2) за особливий характер праці; 3) в інших випадках, передбачених 
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законодавством. Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання 

встановлюються нормативно-правовими актами України. Дні тимчасової непрацездатності працівника, 

засвідченої у встановленому порядку, а також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних 

відпусток не включаються. Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при визначенні тривалості 

щорічних відпусток не враховуються. Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у 

перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на 

даному підприємстві, в установі, організації. У разі надання зазначених відпусток до закінчення 

шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до 

відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника 

надаються повної тривалості. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані 

працівникові в будь-який час відповідного робочого року. Черговість надання відпусток визначається 

графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома 

всіх працівників. 

 Студенти повинні уяснити, що при складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, 

особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку. 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. Поділ щорічної відпустки на 

частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна 

її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має 

бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення 

робочого року, за який надається відпустка. Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою 

працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх 

наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, 

установи, організації з додержанням вимог частини шостої цієї статті та в інших випадках, передбачених 

законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї 

суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки. 

У деяких випадках у зв’язку з умовами праці чи особливим характером праці, станом здоров’я 

працівники мають право на додаткові відпустки. 

Додаткова відпустка — це час відпочинку, що надається додатково до щорічної основної 

відпустки тривалістю та на умовах, установлених законодавством, галузевими угодами, колективним та 

трудовим договором. 

Підстави, тривалість та порядок надання додаткових відпусток різні. За підставами та метою їх 

надання додаткові відпустки поділяються на певні види . 

 

У зв’язку з умовами праці законом встановлено кілька додаткових щорічних відпусток: 

• додаткова відпустка за роботу в шкідливих та важких умовах праці (ст. 7 Закону); 

• додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону); 

• інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.  

Щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих та важких умовах праці тривалістю до 35 

календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на 

здоров’я шкідливих виробничих факторів. 

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу в шкідливих та важких умовах 

праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих 

місць з урахуванням умов праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. 

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається: 

• окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та 

інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних 
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умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, — тривалістю до 35 календарних днів. Особливі 

природні географічні та в геологічні умови праці властиві гірським населеним пунктам; 

• працівникам з ненормованим робочим днем — тривалістю до 7 календарних днів згідно зі 

списками посад, робіт та в професій, визначених колективним договором, угодою. Така відпустка 

надається як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у 

роботі, необхідність періодично виконувати службові завдання понад встановлену тривалість робочого 

часу. 

Список виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на 

щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер 

праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 (надалі – 

Список). Порядок застосування Списку затверджений наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України 30 січня 1998 № 16. 

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442. Критерії гірських населених пунктів установлено в Законі 

України “Про статус гірських населених пунктів України” від 15 лютого 1995 р. 

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 затверджено 

Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової 

відпустки за особливий характер праці. 

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється 

колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.  

Варто нагадати студентам, що бланк форми наказу про надання відпустки типової форми п-3 

затверджено наказом Державного комітету статистики №489 від 05.12.2008 року і є чинним з 01.01.2009 

року. 

Бланк форми наказу про надання відпустки типової форми п-3 розроблено у відповідності до Закону 

України «Про відпустки» і є первинною обліковою документацією, яку можуть використовувати 

підприємства і установи усіх форм власності. 

Бланк наказу про надання відпустки використовує відділ кадрів підприємства для документального 

оформлення надання своїм працівникам любого з видів відпустки. 

В шапці бланку типової форми п-3 указується назва підприємства, його реєстраційний код та дата 

складання документу, нижче вписується порядковий номер приказу та табельний номер працівника, 

якій направляється у відпустку. В текстовій частині пишуть прізвище, ім’я та по-батькові працівника, 

якому надається відпустка, вказують структурний підрозділ, де він працює та його посаду. Далі потрібно 

визначити вид відпустки та за який період вона надається. Окрім цього треба навести період, у якому 

надається відпустка та її тривалість. Якщо працівнику виплачується матеріальна допомога на 

оздоровлення, то про це робиться відмітка у відповідній графі. Наприкінці приказ підписують керівник 

підприємства, керівник структурного підрозділу та особисто працівник, який йде у відпустку. 

 

Практичне заняття № 30 

Ситуація 1. 

Товарознавець Старченко В.О. 5 січня минулого року був прийнятий на роботу у приватне 

підприємство “Мрія”. У серпні місяці Старченко В.О. подав заяву з проханням надати щорічну 

відпустку. Директор приватного підприємства “Мрія” відмовив йому в зв’язку з тим, що відпустки 

надаються тільки працівникам, які працюють більше року.  

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити: 

1.Чи диференціюється право на відпустку за критерієм форми власності? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Які права має працівник у зв’язку з наданням йому  щорічної відпустки? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Назвіть види відпусток. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Оформіть заяву від імені Старченка В.О  та наказ про надання відпустки. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________ 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства.  

Ситуація 2. 

Новиков приступив до роботи 1 серпня після закінчення професійно-технічного навчального 

закладу. Дізнавшись, що право на відпустку згідно із Законом України "Про професійно-технічну 

освіту" виникає у випускників, які навчались на денній формі навчання протягом перших трьох місяців 

роботи на підприємстві, він вирішив з 1 вересня не виходити на роботу, використавши у такий спосіб 

своє право на відпустку. Повернувшись на роботу, Новиков дізнався, що директор підприємства вважає 

його перебування у відпустці самовільним, розглядає як порушення трудової дисципліни і через те 

перевів його на два місяці на нижчеоплачувану роботу. 
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Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити: 

1. Який порядок надання щорічних відпусток? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2. Які особи (органи)  мають право затверджувати графік відпусток? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Яких положень необхідно дотримуватися при упорядкуванні графіку відпусток? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Чи може Новиков, що приступив до роботи 1 серпня, вимагати надання йому щорічної відпустки? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Чи правомірні дії директора підприємства щодо застосування дисциплінарного стягнення до 

Новикова? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

Ситуація 3. 

Полтавцев Г.Ф., слюсар технікуму, у січні поточного року влаштувався на роботу за сумісництвом 

у меблевий магазин. 

У серпні того самого року за основним місцем роботи йому було надано основну щорічну відпустку. 

У той же час він почав вимагати надання йому відпустки і на роботі за сумісництвом.  

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити: 

1. Чи правомірні вимоги Полтавцева? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Яка тривалість відпустки має бути визначена для Полтавцева Г.Ф.? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Оформіть повідомлення власника працівнику про настання терміну надання відпустки згідно 

затвердженого графіку та наказ про надання Полтавцеву Г.Ф. відпустки за основним місцем роботи і за 

сумісництвом. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____ 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

Ситуація 4. 

Сидорова Г.Ю. звернулася з проханням до директора бази надати їй чергову відпустку в червні на 

період здачі екзаменів у вечірній школі. Директор відмовив їй, посилаючись на затверджений  графік 

відпусток. 

Вирішіть ситуацію з правової точки зору. Відповідь аргументувати з посиланням на норми 

законодавства. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Ситуація 5. 

Шофер автомобіля Задирко у грудні звернувся до директора підприємства з проханням надати йому 

відпустку без збереження заробітної плати на тиждень у зв'язку із взяттям шлюбу. Директор відмовив 

Задирко в наданні відпустки у зв'язку з необхідністю виконати річний план і рекомендував перенести 

укладання шлюбу на січень. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити: 

1. Види відпусток без збереження заробітної плати. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Чи зобов’язаний директор підприємства надати працівнику на його прохання відпустку для 

укладання шлюбу без збереження заробітної плати? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. У яких випадках надаються відпустки без збереження заробітної плати? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. У яких випадках час відпустки без збереження заробітної плати має бути погоджений з 

роботодавцем? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

 

Самостійна робота -2 години 

Ситуація 6. 

Складіть таблицю тривалості основної та щорічної відпустки для окремих категорій працівників 

 

  Кому  надається Вид  відпустки Тривалість 
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Практичне заняття № 31 

Ситуація 7. 

До Вас звернувся Кондратенко О.О., який має дитину віком до 2 років, за юридичною консультацією 

з рядом питаннями з приводу порядку надання відпусток.. Вам необхідно проаналізувавши ситуацію 

визначити:  

1. Чи має  право він піти у відпустку, пропрацювавши в ТзОВ “Шанс” 6  місяців і яка тривалість 

відпустки? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Чи має він право на будь-які види відпусток, крім щорічної основної, як батько який має дитину? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 2. Коли виплачуються “відпускні.”? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Оформіть заяву та наказ про надання  щорічної  відпустки, з урахуванням надання додаткової 

відпустки. (для складання наказу рекомендується скористатися типовою формою П-3). 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

Ситуація 8. 
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Завідувач складом готелю "Трембіта" Дубов звернувся до директора готелю з проханням надати 

йому відпустку згідно затвердженого графіку та виплатити йому грошову компенсацію за 

невикористану протягом трьох років відпустку. Директор готелю підписав наказ про надання Дубову 

щорічної відпустки однак відмовився виплатити компенсації, мотивуючи це тим, що він не зобов’язаний 

це робити.  

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити правомірність вимог Дубова та дій 

адміністрації, відповідь дайте  з посиланням на норми чинного законодавства. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ситуація 9. 

Водія бази відпочинку «Зоряне небо» за його згодою було переведено на інше підприємство в іншу 

місцевість, що було пов’язано з переїздом. Після працевлаштування він звернувся до адміністрації 

нового підприємства  з вимогою про надання йому  компенсацію витрат, пов’язаних з його переїздом та 

переїздом його сім’ї та невикористаної відпустки, адміністрація йому відмовила, мотивуючи це тим, що 

домовленості про компенсацію будь-яких витрат, пов’язаних з його переїздом,  між підприємствами не 

було. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити правомірність вимог працівника та дій 

адміністрації, відповідь дайте  з посиланням на норми чинного законодавства. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ситуація 10. 

Інженер машинобудівного підприємства Іванченко пішов у відпустку з 1 серпня поточногороку на 

26 календарних днів, згідно з графіком відпусток. Однак у зв'язку з тим, що підприємство отримало 

вигідне замовлення, Іванченка було відкликано з відпустки 11 серпня. Іванченко заперечував проти 

відкликання його з відпустки, в крайньому разі він погоджувався вийти на роботу за умови подвійної 

оплати робочого часу. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити правомірність дій Іванченко та адміністрації, 

відповідь дайте  з посиланням на норми чинного законодавства. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ситуація 11. 

Голова профспілкового комітету Чумак звернувся до юридичного відділу газети "Праця і зарплата" 

з таким запитанням: "Відповідно до частини 2 ст. 19 Закону України "Про відпустки" додаткова щорічна 

оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних надається батькові, який 

виховує дитину без матері. Чому такого права не має одинока мати, яка виховує дитину сама?" 

Підготуйте письмову консультацію з даного питання. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

Самостійна робота -2 години 

 

Ситуація 12. 

Складіть таблицю тривалості додаткових  відпусток , а саме: 

• додаткової відпустки за роботу в шкідливих та важких умовах праці (ст. 7 Закону); 

• додаткової відпустки за особливий характер праці (ст. 8 Закону); 

• інших додаткових відпусток, передбачених законодавством. 

 

№ Кому  надається Вид  відпустки Тривалість 
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ВИСНОВОК:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Практичне заняття № 32 

 

Ситуація 13. 

Відповідно до затвердженого графіку відпусток, токарі 5 розряду Коновал, Пестов і Маликов 

повинні були піти у відпустку з 1 липня. У зв'язку з тим, що організація одержала додаткову фінансову 

допомогу для виконання важливого замовлення, директор повідомив Коновала, Пестова та Маликова 

про перенесення відпустки, у зв’язку з неможливістю виконання замовлення без кваліфікованих 

робітників на ділянці.  

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити правомірність дій адміністрації. 

Чи допускається перенесення відпустки на наступний рік і в якому порядку? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми чинного законодавства. 

Ситуація 14. 

Методист кафедри інституту Трифонова була прийнята на роботу в травні. Через п'ять місяців 

роботи, Трифоновій надали відпустку у зв'язку з вагітністю й пологами. По закінченні відпустки 

Трифонова звернулась до ректора інституту з проханням надати їй щорічну відпустку. Інспектор відділу 

кадрів, посилаючись на те, що Трифонова не має необхідного стажу роботи для надання щорічної 

відпустки, рекомендував Трифоновій взяти відпустку у зв'язку з доглядом за дитиною.  

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити:  
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1. Чи має право Трифонова на щорічну відпустку? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Як обчислюється стаж роботи, що дає право на відпустку? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Оформіть заяву від імені Трифонової про надання відпустки. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми чинного законодавства. 

 

Ситуація 15. 

У зв'язку з відсутністю сировини генеральний директор ПАТ "Кондитер" оголосила працівникам 

цеху, що їм надається відпустка без збереження заробітної плати на 20 днів. Більшість працівників не 

погодилися з цим, оскільки і без того їм затримали виплату заробітної плати на два місяці. Деякі 

працівники погодилися піти у відпустку, але, за умови виплати їм за цей період середньої заробітної 

плати, інші працівники вимагали виплатити заробітну плату й оплатити простій не з їх вини. Директор 

вирішив порадитися з цього питання, до Вас як юрисконсульта ПАТ "Кондитер". 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію, надати консультацію та визначити правомірність дій 

адміністрації, відповідь дайте  з посиланням на норми чинного законодавства. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ситуація 16. 

Санітарці обласної лікарні Марченко була надана щорічна відпустка за графіком відпусток з 20 

травня. 31 травня, у зв'язку з гострим нападом апендициту, Марченко була направлена на стаціонарне 

лікування, де перебувала два тижні, про даний факт вона адміністрацію не повідомляла. Після виходу з 

лікарні і закінчення строку перебування у відпустці Марченко продовжувала знаходження у відпустці, 

вважаючи що строк відпустки подовжується автоматично Після виходу з відпустки завідувач 

відділенням зажадав від Марченко пояснити її відсутність на роботі протягом двох тижнів після 

закінчення строку перебування у відпустці й оголосив Марченко догану за самовільне використання 

днів щорічної відпустки.  

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити правомірність дій Марченко та адміністрації, 

відповідь дайте  з посиланням на норми чинного законодавства. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 Оформіть відповідний наказ. 

 

ВИСНОВОК:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Домашнє завдання 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити матеріал. 
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НАКАЗ №_____  

(розпорядження) 

про надання відпустки 

 Табельний 

номер 

  

  

  

                                           (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

назва  структурного підрозділу 

 

назва професії (посади)  

 

вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)  

 

 

 

За період роботи з "____"___________20___року    по  "____"___________20___року     

 

Період відпустки з "____"___________20___року    по  "____"___________20___року     

 

на     календарних дні (в) 

 

     Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х) 
Керівник підприємства  ______________ _____________________ 

(установи, організації)  підпис ПІБ 

    

    

    

Керівник структурного підрозділу ______________ _____________________ 

  підпис ПІБ 

 

 

З наказом (розпорядженням) ознайомлений ______________ "_____" __________ 20__ року 

 підпис працівника  

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

          

 

 

 

 

Типова форма № П-3 

Найменування підприємства (установи, організації) 

                     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату 

України 

        Від  05.12.2008  № 489 

Код  ЄДРПОУ  

Дата складання  


