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ВСТУП 

 

 

Перехід України до ринкової економіки, докорінні зміни в державному 

регулюванні економічних відносин значно підвищили значення права в усіх 

сферах економіки країни. Це зумовило необхідність створення нової правової 

бази підприємницької діяльності. У законодавстві України останніми роками 

з’явилися нові правові інститути для регулювання ринкових відносин і 

управління ними. Адміністративний менеджмент є одним з напрямів 

управління суспільством. В Україні, де відбувається зміна стереотипів 

функціонування адміністративного апарату, він є особливо актуальним. Це 

стосується державних та комерційних структур, реалізації проектів, зокрема 

інноваційних. Структурні перетворення, що безпосередньо триватимуть в 

органах державного управління, потребують фахівців з адміністративного 

управління.  

Вивчення навчального курсу «Правові основи охорони праці» зумовлено 

потребою у висококваліфікованих керівниках і спеціалістах нової формації, 

здатних брати безпосередню участь у реалізації на різних рівнях суспільного 

виробництва економічних, політичних і правових реформ, поглибленні 

демократизації нашого суспільства, формуванні правової держави. У межах 

навчального курсу розкривається зміст основних законодавчих актів, що 

регулюють господарську та підприємницьку діяльність, вивчаються юридичні 

питання, які виникають у сфері підприємництва та державного управління. При 

цьому врахована необхідність підготовки фахівців, які могли б досить швидко 

адаптуватися до умов, пов’язаних зі зміною способів і змісту законодавчого 

регулювання реформ і методів підприємницької та управлінської діяльності.  

Метою навчальної дисципліни «Правові основи охорони праці» є 

засвоєння студентами основних правових інститутів адміністративного, 

підприємницького та трудового права з урахуванням одержаних ними знань з 
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правових дисциплін, що вивчалися раніше, розуміння ними Конституції та 

чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, 

формування в них високого рівня правової свідомості та правової культури, 

вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти в 

практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно 

орієнтуватися в сучасному правовому полі.  

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам систематичних 

юридичних знань, виховання в них поважного ставлення до Конституції, 

законів та підзаконних актів України; засвоєння специфічної юридичної 

термінології, певного правового мінімуму знань з адміністративного, 

підприємницького та трудового права – неодмінна передумова майбутньої 

професійної діяльності фахівця в обставинах сучасного економічного життя. І 

тому вивчення цього курсу є обов’язковим елементом підготовки економіста-

магістра.  

Майбутній фахівець повинен опанувати певний мінімум правових знань, 

що є передумовою успішної трудової діяльності. Студенту належить оволодіти 

відповідною сукупністю знань, вмінь, навичок.  

У результаті вивчення курсу «Правові основи охорони праці» студент 

повинен знати:  

− предмет, об’єкт і метод адміністративного, підприємницького та 

трудового права; 

− основні форми та методи державного управління;  

− чинне законодавство, що регулює відносини у сфері здійснення 

підприємницької діяльності та трудової діяльності; 

− основні положення про структурні підрозділи господарюючих 

суб’єктів; 

− правові засади регулювання внутрішнього трудового розпорядку;  

− порядок укладання, вимоги до змісту та основні розділи колективного 

договору, контроль за його виконанням;  
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− види і процедури матеріальної відповідальності працівників та ін.  

Засвоєння цього навчального курсу має забезпечити формування у 

майбутніх фахівців таких вмінь і навичок:  

− розвʼязувати практичні ситуаційні завдання з адміністративного, 

підприємницького та трудового права здійсненням обґрунтованого вибору та 

застосування норм цих галузей законодавства;  

− діяти в умовах недопущення правопорушень;  

− реалізовувати суб’єктивні права і юридичні обов’язки;  

− уміти розробляти проекти та фахово аналізувати наявні правила 

внутрішнього трудового розпорядку та колективний договір;  

− бути ознайомленими з видами та процедурою матеріальної 

відповідальності працівників;  

− володіти навичками роботи з текстами нормативно-правових актів, 

зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу 

законів про працю України, Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Податкового кодексу України з метою профілактики 

правопорушень у сфері охорони праці.  
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1 ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

 

Практична робота 1 Загальна характеристика трудового договору 

Мета: 1) вивчити юридичні аспекти трудового права як галузь права, 

предмет і метод трудового права України, трудовий договір: поняття та види; 

2) навчитися розв’язувати ситуативні задачі з юридичним змістом.  

 

Порядок проведення роботи 

Необхідно розв’язати відповідні задачі згідно з варіантом (див. табл.), 

відповісти на питання. 

 

Варіант Номери задач 

0 1 11 

1 2 12 

2 3 13 

3 4 14 

4 5 15 

5 6 16 

6 7 17 

7 8 18 

8 9 19 

9 10 20 

 

 

Задача 1 

Коноваленко уклав трудову угоду з адміністрацією стадіону «Спартак», 

за якою його бригада зобовʼязалася привести до належного порядку футбольне 

поле. Робота тривала 10 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку 

Коноваленко зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за надурочні 

роботи. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що хоч Коноваленко і 
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зазначався в договорі бригадиром, однак склад і навіть прізвища членів бригади 

в договорі не були вказані. 

Питання. 

1. Як вирішити спір між Коноваленком і адміністрацією стадіону? 

2. Яка особливість відносин, що виникли? 

 

 

Задача 2 

Рішенням правління колективного підприємства (КП) «Трикотаж» за 

появу на роботі в нетверезому стані було звільнено з роботи бухгалтера 

Антоненко, яка працювала за трудовим договором, а нормувальника 

Свириденка, співучасника цієї самої причини було переведено на нижче 

оплачувану роботу терміном на три місяці. 

Обидва працівники звернулися з позовом до суду з проханням захистити 

їхні права. При цьому Антоненко посилалася на те, що у Правилах 

внутрішнього розпорядку колективного підприємства не передбачено підстав 

звільнення з роботи, а Свириденко вважав, що хоч в останніх і містяться норми 

про «переведення на нижчеоплачувану роботу на термін до 3-х місяців», однак 

ця норма суперечить трудовому законодавству, яке не передбачає такого 

дисциплінарного стягнення. 

Питання. 

1. Зробіть правовий аналіз наведених фактів. 

2.  Сформулюйте правові питання, що вимагають рішення в даному 

спорі. Відповідь обґрунтуйте посиланням на законодавчі акти. 

 

 

Задача 3 

Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одеса- 

Стамбул», створеного за участю іноземного інвестора, затвердили Положення  
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про персонал товариства, в якому було передбачено таке: 

− учасники товариства зобов'язані працювати в товаристві на підставі 

трудового договору; 

−  заняття відповідної посади учасником товариства обумовлюється 

контрактом з генеральним директором товариства; 

−   для всіх учасників товариства встановлюється використання робочого 

часу на власний розсуд; 

−   учасники товариства, окрім отримання дивідендів, одержують за свою 

працю заробітну плату; 

−   праця найманих працівників регулюється трудовим законодавством 

України. 

Питання. Проаналізуйте наведені положення з огляду відповідності їх 

чинному законодавству, в тому числі трудовому. 

 

 

Задача 4 

Між головою правління колективного сільськогосподарського 

підприємства і одним з його членів − 18-річним Марчуком виникла суперечка. 

Марчук уважав, що в господарстві грубо порушуються права його членів. 

Зокрема, робочий день триває 12 годин на добу, до того ж у вихідні та святкові 

дні; заробітна платня не виплачується вже понад два місяці. Проте для двох 

найманих тимчасових працівників створено «пільговий режим»: у них 8-

годинний робочий день, мають два вихідних дні, їм виплачується регулярно 

заробітна плата. У разі подальшого порушення трудового законодавства 

відносно членів КСГП Марчук поставить питання про укладення з ним 

трудового договору. 

Питання. 

1. Надайте правову оцінку ситуації, що склалася. 

2. Яким законодавством регламентується праця у  колективному  
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сільськогосподарському підприємстві? 

 

 

Задача 5 

Зварник Олексієнко систематично порушував трудову дисципліну, грубо 

ставився до товаришів по роботі. Розглянувши справу Олексієнко, трудовий 

колектив бригади виніс рішення: «За неодноразове порушення трудової 

дисципліни, етичних норм поведінки поставити перед директором питання про 

звільнення Олексієнка з роботи». 

Питання. 

1. Чи законне рішення трудового колективу бригади? 

2. Чи зобов’язаний директор підприємства виконати рішення бригади? 

 

 

Задача 6 

Інженера Потапова було обрано трудовим колективом до складу ради 

підприємства «Колос». Під час здійснення своїх повноважень як член РТК 

Потапенко неодноразово критикував директора підприємства за 

неконструктивний підхід у керівництві підприємством, невиконання умов 

колективного договору, затримку виплати заробітної плати. 

За умовами колективного договору членам ради підприємства надавалося 

4 години на тиждень, вільних від роботи, для виконання громадських обов'язків 

із збереженням середньої заробітної плати за рахунок прибутку підприємства. 

Конкретного графіка увільнення складено не було. 

Потапенко, використовуючи цей вільний час, відправився до 

прокуратури, де подав скаргу на директора підприємства. Він був відсутній на 

робочому місці 4 години. Наступного дня директор видав наказ про звільнення 

Потапенка за прогул. За згодою профкому директор не звертався, вважаючи, 

що Потапенко є виборним працівником трудового колективу, а не профспілки, 
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а трудовий колектив за законодавством не має права вирішувати це питання. 

Потапенко відмовився отримувати розрахунок і трудову книжку і подав до суду 

позов про поновлення на роботі. 

Питання. 

1.  Складіть перелік юридичних питань, що стосуються цієї ситуації,  

підготуйте відповіді з посиланням на конкретні норми права. 

2. Яким має бути рішення суду? 

     

      

Задача 7 

Генеральний директор Державного виробничого об’єднання «Автосервіс» 

вирішив укласти контракт з гр. Гринько про його роботу на посаді директора 

філіалу, яке входить до складу об'єднання. Рада трудового колективу 

заперечила проти такої кандидатури. Генеральний директор ВО поставив низку 

запитань юрисконсульту. 

Питання. 

1. Чи потрібно узгоджувати контракт з профкомом? 

2. Чи має юридичне значення думка ради трудового колективу? 

3. Чи може в цій ситуації бути підписаний контракт? 

 

 

Задача 8 

У зв’язку з незадовільним виконанням виробничого плану начальник 

цеху видав розпорядження про роботу у вихідні дні. 

Питання: чи порушені права працівників і норми трудового 

законодавства? 
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Задача 9 

Профком підприємства висунув вимогу про звільнення майстра дільниці 

Струка за те, що він неодноразово без згоди профкому залучав працівників до 

надурочних робіт, не виконував заходи щодо охорони праці, передбачені в 

колективному договорі. Директор відмовився виконати вимогу профкому, 

мотивуючи тим, що Струк забезпечує виконання плану у своєму цеху, а 

профком не має права вимагати його звільнення, оскільки на роботу Струка 

брав він, директор, а не профком. 

Питання. 

1.   Чи має юридичну силу вимога профкому про звільнення або 

покарання керівних працівників підприємства? 

2. Щодо яких саме керівників профком має право вимагати звільнення? 

3. Які заходи може вжити профком, якщо вважає, що цього працівника 

необхідно звільнити з посади? 

 

 

Задача 10 

На одному з підприємств м. Чернівці дирекція підготувала проект нових 

правил внутрішнього трудового розпорядку. Після його розгляду на засіданні 

профкому проект був винесений на загальні профспілкові збори, де і був 

затверджений, а наказом по підприємству введений у дію. Прохання ради 

трудового колективу розглянути проект на загальних зборах трудового 

колективу було відхилено, оскільки, як пояснив голова профкому, профспілкові 

збори і загальні збори трудового колективу − це одні й ті самі люди. 

Питання. Надайте юридичну оцінку діям власника, профкому і ради 

трудового колективу. 
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Задача 11 

Мале підприємство «Вест» уклало трудову угоду строком на шість 

місяців з гр. Яремчуком. За умовами цієї угоди Яремчук зобов’язався 

побудувати підприємству ремонтний бокс-гараж, за що підприємство 

зобов’язалося по закінченню робіт виплатити винагороду в розмірі 

50 мінімальних заробітних плат. 

Виконавши зумовлену роботу, Яремчук зажадав, щоб окрім обумовленої 

винагороди йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку і видали 

оформлену трудову книжку. Отримавши відмову, Яремчук звернувся до суду з 

позовною заявою про задоволення своїх вимог. 

Питання. 

1. У яких відносинах з МП «Вест» перебував Яремчук? 

2. Визначте підвідомчість спору? 

3. Чи підлягають задоволенню вимоги Яремчука? 

 

 

Задача 12 

У процесі приватизації Львівського державного виробничого обʼєднання 

«Електрон» і перетворення його в акціонерне товариство юридичний відділ 

поставив питання про поширення на працівників − членів акціонерного 

товариства КЗпП України. 

Питання. 

1.   Чи зобовʼязані правління акціонерного товариства і виконавча 

дирекція забезпечити норму робочого часу, тривалість відпусток, мінімальну 

заробітну плату, норми в галузі охорони праці, зокрема відносно жінок, 

неповнолітніх? 

 2. Ваша думка. Аргументуйте відповідь посиланнями на законодавство. 
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Задача 13 

Перевіряючи дотримання законності в господарському товаристві (ГТ), 

міський державний інспектор праці встановив, що за рішенням загальних 

зборів усім працівникам ГТ (10 учасникам товариства і 12 працівникам, що 

працювали за трудовим договором, з них 3 − неповнолітніх) була встановлена 

відпустка тривалістю 60 календарних днів. Відпустки всім надавалися тільки в 

зимовий період, що пояснювалося інтересами виробництва. 

Окрім того, у ГТ було прийняте локальне положення про матеріальну 

відповідальність працівників, де була передбачена повна матеріальна 

відповідальність у всіх випадках заподіяння шкоди працівниками. Згідно з цим 

положенням відшкодуванню підлягали нарівні з прямою шкодою також 

неотримання товариством прибутків. 

Питання. Надайте правову оцінку вказаним положенням. 

 

 

Задача 14 

Бригадир Семенов уклав з господарським товариством договір, за яким 

його бригада зобовʼязувалася відремонтувати токарний верстат і вентиляцію 

цеху. Вартість роботи була оцінена в 1000 гривень. Термін виконання – 

1 місяць. Після закінчення роботи кооператив відмовився сплатити всю суму, 

посилаючись на низьку якість ремонту. Семенов звернувся до суду. 

Питання.  Яким законодавством повинен керуватися суд, вирішуючи цю 

справу? 

 

 

Задача 15 

За згодою директора начальник ремонтного цеху заводу «Центроліт» 

Родіонов запросив на роботу трьох слюсарів-складальників для виконання 

тимчасової роботи з установки верстатів. Після закінчення роботи бухгалтерія 

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/mod/page/view.php?id=24553
http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/mod/page/view.php?id=24553
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заводу відмовилася сплатити їх працю, мотивуючи тим, що сам начальник 

ремонтного цеху Родіонов не користується правом прийому і звільнення 

працівників. Слюсарі-складальники висунули позов безпосередньо до 

Родіонова. 

Питання.                 

1. Хто є сторонами в цьому трудовому правовідношенні? 

2. Чи несе само підприємство відповідальність за дії посадових осіб  

(Родіонова, бухгалтера)? 

 

 

Задача 16 

Після закінчення політехнічного університету Тарасова за розподілом 

молодих фахівців, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, 

було направлено на механічний завод на посаду інженера. Прибувши на місце 

призначення, Тарасов здав направлення адміністрації, але до роботи не 

приступив у звʼязку з тим, що його призначили на посаду техніка, а не 

інженера. Тарасов вимагав повернути йому направлення, але директор заводу 

відмовився це зробити, заявивши, що Тарасова вже зараховано на посаду 

техніка і він має приступити до роботи. 

Питання. 

1. Чи виникло трудове правовідношення між заводом і Тарасовим? 

2.  У якому правовідношенні і з ким перебуває Тарасов? 

 

 

Задача 17 

Власник малого приватного підприємства «Ятрань» видав 

розпорядження, в якому передбачалося таке: 

−    для всіх працівників підприємства вводиться контрактна форма 

трудового договору; 
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−     начальнику відділу кадрів попередити у 2-тижневий термін 

працівників і укласти з ними контракти; 

−    у разі відмови укласти контракт звільнення провадити за п. 1 ст. 40 

КЗпП України; 

−     передбачити в контрактах повну матеріальну відповідальність 

працівників за шкоду, заподіяну підприємству; 

−        строк контракту встановити один рік. 

Питання. Надайте правовий аналіз наведених положень розпорядження 

власника. 

 

 

Задача 18 

Під час прийняття на роботу від Фоменка і Верченка відповідно на 

посади конструктора і технолога адміністрація TOB «Ілан» вимагала такі 

документи: 

-     паспорт; 

-     трудову книжку; 

-     диплом про закінчення ЗВО; 

-     характеристику з попереднього місця роботи; 

- довідку про стан здоровʼя. 

Питання. 

1.  Чи правомірна вимога адміністрації про надання вказаними 

особами всіх перелічених документів? 

2. Як оформляється прийняття на роботу працівників? 

 

 

Задача 19 

Під час  розгляду трудового спору в суді про стягнення заробітної плати 

за 4-місячний період роботи зварника Адинабекова з МП «Вест» було 
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встановленщ, що його прийняття на роботу не було належно оформлено, 

зокрема не було наказу. Заробітна плата документально не нараховувалася. 

Необхідно встановити, коли саме Адинабеков вступив у трудові відносини з 

МП «Вест». 

Питання: 

1. Вирішіть спір. 

2. Які правові наслідки неправильного оформлення прийняття на роботу? 

 

 

Задача 20 

Під час  реорганізації орендного будівельно-монтажного управління № 9 

в акціонерне товариство адміністрація запропонувала працівникам перейти на 

контрактну форму трудового договору, в якому передбачався режим роботи із 

7-00 до 17-00 із шестиденним робочим тижнем, заробітну плату виплачувати по 

підсумках кожного кварталу, під час надання відпустки заохочувати 

працівників путівками в будинок відпочинку. 

Питання. 

1. Чи правомірні дії адміністрації підприємства? 

2. Яка сфера застосування контрактної форми трудового договору? 

Контрольні питання. 

1. Назвати юридичні аспекти трудового права України. 

2. Назвати предмет і метод трудового права України. 

3. Що таке трудовий договір? 

4. Які існують поняття під час складання трудового договору? 

5. Які існують види трудових договорів? 

Література: [1, с. 8−13], [ 3, с. 21−39], [4, с. 18−49]. 
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Практична робота 2 Колективні договори та угоди 

Мета: вивчити зміст і порядок укладання колективного договору. 

Порядок проведення роботи 

Задача 1 

На одному з Одеських приватних підприємств, зареєстрованому 

20 вересня 1997 року, виникло питання про укладення колективного договору. 

Підприємство, яке займалося реалізацією обчислювальної техніки, складалося з 

28 працівників, серед яких було 25 осіб, що працювали за трудовим договором, 

і 3 працівники − члени сімʼї власника підприємства Голубової. Наймані 

працівники у складі 18 чоловік (2 працівника перебували у відрядженні, 

3 − хворіли, 2 − виконували роботу поза межами підприємства) о 10 годині 

ранку провели збори, на яких уповноважили менеджера Деркача представляти 

інтереси трудового колектива) і провести переговори з Голубовою про 

укладення колективного договору. 

Деркач подав Голубовій письмову пропозицію розпочати переговори і 

надати йому всю необхідну техніко-економічну інформацію для підготовки 

проекту колективного договору. Голубова відмовилася, пояснивши, що така 

інформація є комерційною таємницею. Окрім того, вона вважала, що Деркач не 

має права представляти інтереси трудового колективу, оскільки такі функції, як 

всім відомо, повинен виконувати профспілковий орган. На підприємстві ж 

профспілки не було, отже не могло бути і представників від трудового 

колективу. Далі Голубова попередила працівників, що збори були проведені у 

робочий час, а тому вважаються незаконними. На збори не були запрошені інші 

працівники, в тому числі й вона сама. За порушення трудової дисципліни всім 

учасникам зборів було оголошено догану і заробітна плата затримана на місяць, 

Із зарплати було вирахувано по ЗО грн. штрафу за порушення дисципліни. 

Після таких заходів з боку власника всі працівники відмовилися від укладення 

колективного договору, про що письмово склали заяви, Деркачу за 

незадовільне виконання організаційної роботи було запропоновано звільнитися. 
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Питання. Проаналізуйте ситуацію і надайте правову оцінку. 

 

Задача 2 

Працівники механічного цеху судноремонтного заводу звернулися в 

юридичну консультацію за розʼясненням. Начальник цеху оголосив, що у 

звʼязку з ремонтними роботами в цеху протягом місяця працівники не будуть 

забезпечені роботою. Перевести їх на інші робочі місця немає можливості. 

Адміністрація заводу на цей період запропонувала працівникам написати заяви 

про відпустку без збереження заробітної плати. Працівники ж уважають, що 

оплата за цей період має проводитися за правилами ст. 113 КЗпП України, що 

передбачає порядок оплати часу простою. 

Однак адміністрація на вимоги працівників відповіла відмовою, 

мотивуючи її тим, що в колективному договорі на 1998 рік передбачений 

порядок надання відпусток без збереження заробітної плати, у тому числі і на 

період простою. 

Питання. 

1. Надайте своє рішення. 

 2. Укажіть, чи є протиріччя між статтею 26 Закону України «Про 

відпустки» і ст. 113 КЗпП України? 

 3. Як може бути розвʼязано в колективному договорі питання про 

порядок надання відпусток без збереження заробітної плати у разі простою 

підприємства? 

 

 

Задача 3 Заповніть пропуски. 

  −  У разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний 

договір чинність протягом або може бути переглянутий за згодою сторін. 

  − На новоствореному підприємстві колективний договір укладається з 

ініціативи однієї зі сторін у___________ строк після реєстрації підприємства. 
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−  Примирна комісія з розвʼязання розбіжностей, які виникли під час 

укладання колективного договору, формується сторонами протягом_______  

 

після складання протоколу розбіжностей. 

− Колективні договори підлягають повідомній  реєстрації. 

 

 

Задача 4 

На новоствореному підприємстві робота щодо укладення колективного 

договору не була проведена своєчасно, через що колективний договір не було 

укладено. Завідувач відділу Ількович подав заяву про відпустку, при цьому він 

вимагав, окрім основної відпустки 24 календарних дні, надати йому ще 

додаткову відпустку 7 календарних днів як працівнику з ненормованим 

робочим часом. Інспектор по кадрах заперечував, він вимагав документів, які б 

підтверджували, що Ількович дійсно належить до такої категорії працівників і 

має право на додаткову відпустку вказаної тривалості. 

Питання. Підготуйте висновок. 

 

 

Задача 5 

Під час підготовки   проекту   колективного   договору   перед   юристом 

підприємства було поставлено таке питання: який правовий механізм 

установлення додаткової відпустки жінкам-працівницям підприємства для 

догляду за дитиною віком до 3-х років із збереженням 50 % їх середнього 

заробітку? Чи не втратять вони право на державну соціальну допомогу? 

Питання. Яка ваша думка? Обґрунтуйте відповідь. 
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Задача 6 

Під час обговорення проекту колективного договору на 1997-1998 роки 

на одному з державних підприємств між сторонами − власником і профкомом 

виникла суперечка. Один із розділів колективного договору «Надбавки і 

доплати» передбачав, що за виконання обовʼязків тимчасово відсутнього 

працівника і за суміщення професій і посад на підприємстві встановлюється 

доплата в розмірі 30 % тарифної ставки (окладу). 

Профком заперечував такий розмір, посилаючись на Генеральну угоду,  

укладену на 1997−1998 pp., де для такого виду доплати передбачено розмір до 

100 %) посадового окладу чи тарифної ставки. 

Власник пояснив, що встановити розмір 30 % прийшла вказівка 

міністерства. Голова профкому заявив, що Генеральна угода має вищу 

юридичну силу, оскільки однією із сторін виступає Кабінет Міністрів України. 

Сторони звернулися до юрисконсульта підприємства за розʼясненням. 

Питання. Підготуйте відповідь. 

 

 

Задача 7 

Власник одного з державних підприємств під час обговорення проекту 

колективного договору заперечував статті, які надавали право представникам 

трудового колективу брати участь у розподілі прибутку підприємства. Власник 

аргументував своє заперечення тим, що таке право Статутом підприємства не 

передбачене. Представник профкому наполягав, щоб така стаття була внесена 

до колективного договору. 

Питання. Як вирішити розбіжність? 

 

 

Задача 8 

На семінарі, присвяченому захисній функції профспілок України, голова  
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галузевої профспілки Харитоненко охарактеризував соціальне партнерство в 

Україні. Зокрема, Харитоненко сказав, що в Україні застосовується система 

трипартизму, якою передбачається участь держави, роботодавців і працівників 

у регулюванні соціально-трудових відносин. Визначаючи значення кожного 

субʼєкта цих відносин, доповідач окремо зупинився на повноваженнях держави, 

які, на його думку, під час укладення Генеральної угоди на 1997−1998 роки 

представляв Кабінет Міністрів України. 

В обговоренні доповіді взяв участь голова профкому одного з державних 

підприємств, який уважає, що в Україні держава не бере участі у соціальному 

партнерстві, а Кабінет Міністрів України брав участь в укладенні Генеральної 

угоди на стороні роботодавців як орган, що здійснює управління обʼєктами 

державної власності. Окрім того, як сказано в Генеральній угоді, вона була 

укладена на двосторонній основі. Тому, на думку голови профкому, в Україні 

діє система не трипартизму, а біпартизму (двостороннє співробітництво); 

залишається також невирішеною проблема представництва роботодавців. 

Питання. Проаналізуйте висловлені твердження і обґрунтуйте свою 

думку. 

 

 

Задача 9 

Державний інспектор, ознайомившись із змістом колективного договору 

колективного підприємства, виявив норму, згідно з якою кожний працівник, що 

порушив трудову або виробничу дисципліну, буде притягатися до 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності у вигляді штрафу. Окрім того, 

працівникам, які допустили прогул без поважних причин, буде скорочуватись 

щорічна відпустка на число днів прогулу. 

Питання. Чи відповідає вказана норма чинному трудовому 

законодавству? 
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Задача 10 

На одному з підприємств у колективний договір на 2012 рік були 

включені такі положення. 

1. У випадках різкого погіршення фінансового становища заводу і 

скорочення чисельності працюючих надурочні роботи проводяться без згоди 

з профкомом і без обмеження кількістю годин. 

2. Робоча зміна триває 12 годин із компенсацією переробки премією 

або додатковою відпусткою. 

3. У разі негативних наслідків атестації посадовий оклад працівнику 

може бути понижений до мінімальної заробітної плати. 

4. Член профспілки не може бути представлений до звільнення за 

скороченням штату і переведений з одного робочого місця на інше або з 

одного підрозділу до іншого без згоди профкому. 

Питання. Надайте правовий аналіз наведених положень. 

 

 

Задача 11 

Директор автотранспортного підприємства і голова профспілкового 

комітету склали і підписали колективний договір, після чого в наказі по 

підприємству було оголошено про вступ договору в силу. 

Питання. 

1.  Чи законні дії директора автотранспортного підприємства і голови 

профспілкового комітету? 

2. Який порядок укладення колективного договору? 

 

 

Задача 12 

У колективному договорі заводу було записано: «Інженерно-технічні 

працівники, помічники майстрів і слюсарі-наладники зобовʼязані приходити на 
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роботу за ЗО хвилин до початку зміни і залишати роботу через 20 хвилин після 

зміни.  У цей  час  готується  обладнання і  готуються завдання для робітників, 

Компенсація за зайво пророблений час надається відповідно до чинного 

законодавства». 

Питання. Чи законні подібні умови колективного договору? Який зміст 

колективного договору? 

 

 

Задача 13 

У колективний договір заводу було включено такий пункт: «З метою 

зниження захворюваності працівників адміністрація і профспілковий комітет 

зобовʼязуються: 

а)   не брати на роботу без попереднього медичного огляду працівників 

або без довідки лікаря про стан здоровʼя; 

б)  скласти список усіх працівників, які хворіли, і направити їх на 

медичний огляд; 

в)    систематично проводити виробничу гімнастику, а осіб, що 

ухиляються від неї без поважних причин, піддавати дисциплінарному 

стягненню». 

Питання. Надайте висновок щодо цього пункту колективного договору. 

 

 

Задача 14 

Профспілковий комітет поставив перед дирекцією заводу питання про 

звільнення начальника відділу постачання з посади через те, що він не 

забезпечив виконання умов колективного договору про придбання для заводу 

захисного приладдя. Його відсутність стала причиною нещасного випадку. 

Питання. Яке рішення мав прийняти директор заводу? Які види 

відповідальності передбачені за невиконання зобовʼязань за колективним  

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=320&eid=26852&displayformat=dictionary
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договором? 

 

 

Задача 15 

У колективному договорі акціонерного товариства були передбачені такі 

положення: 

−   запровадити   на   підприємстві   заводську   пенсію   працівникам 

підприємства − чоловікам, які досягли віку − 58 років, жінкам − 53 роки і мають 

трудовий стаж: чоловіки − 25 років, жінки − 20 років; 

− пенсія виплачується у розмірі мінімальної пенсії за віком, установленої 

в Україні. 

Питання.  Надайте висновок про правомірність такої норми. 

Контрольні питання 

1. Назвати складові типового колективного трудового договору в 

Україні. 

2. Порядок укладання колективного договору. 

3. Які існують види трудових договорів? 

Література: [4, с. 8−13], [ 5, с. 21−39], [9, с. 18−49]. 

 

 

Практична робота 3 Матеріальна відповідальність сторін трудового 

правовідношення 

Мета: вивчити поняття «матеріальна відповідальність працівників і 

роботодавця». 

Порядок проведення роботи 

Задача 1 

Токар Панасюк допустив грубе порушення технологічної дисципліни, за 

що йому було знижено кваліфікаційний розряд (з 5 на 4). Одночасно йому не 

оплатили роботу над продукцією, що виявилася внаслідок цього браком, а  
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також притягли до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду. 

Панасюк звернувся до суду з позовною заявою, в якій вимагав відновити 

йому колишні умови праці, оскільки стягнення у вигляді переведення на  

низькооплачувану роботу не передбачено трудовим законодавством. 

Окрім того, за один проступок може бути накладене тільки одне 

стягнення, а в нього цілих три: зниження розряду, неоплата виконаної роботи 

(продукція виявилася браком) і стягнення за це матеріальної шкоди. 

Питання. Надайте правову оцінку цій ситуації. Вирішіть спір. 

 

 

Задача 2 

20 травня 1997 р. газозварник Пилипів − працівник РМУ − під час 

зварювання каркаса споруди отримав травму, внаслідок якої був визнаний 

інвалідом II групи. Під час розслідування даного нещасного випадку на 

виробництві комісією було встановлено, що Пилипів порушив правила техніки 

безпеки. Вирішуючи питання щодо відшкодування Пилипіву шкоди, заподіяної 

здоровʼю, адміністрація своїм наказом зменшила розмір його втраченого 

заробітку на 25 % з урахуванням вини потерпілого. Пилипів, уважаючи таке 

рішення незаконним, звернувся до юрисконсульта РМУ. 

Питання. 

1. Яким законодавством регулюються питання відшкодування власником 

шкоди, заподіяної працівникові під час виконання трудових обовʼязків? 

2. З яких сум буде складатися відшкодування шкоди? 

3. Чи правильно поступила адміністрація, зменшивши розмір середнього 

заробітку Пилипіва з урахуванням його вини? 

 

 

Задача 3 

Під час робочої зміни токар V розряду Гонтарь − член бригади,  

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/mod/forum/view.php?id=32005
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переведеної на орендний підряд, − через недбалість пошкодив верстат з 

числовим керуванням. Верстат простояв пʼять днів через ремонт. За ремонтні 

роботи працівникам було виплачено 1600 грн., вартість заміненої деталі 

становила 2800 грн., простій верстата обійшовся в 600 грн. шкоди. Ці суми 

були віднесені на госпрозрахунковий прибуток бригади, що, відповідно, 

відбилося на оплаті праці членів бригади. 

Рада бригади поставила питання перед адміністрацією підприємства про 

притягнення Гонтаря до матеріальної відповідальності та відшкодування шкоди 

в повному розмірі. Середній заробіток Гонтаря становить 200 грн. Гонтарь 

заперечував проти відшкодування збитків у повному розмірі, мотивуючи тим, 

що він заподіяв шкоду через недбалість. Окрім того, він уважав, що його 

середній заробіток менше, оскільки в нього не має включатися доплата за 

суміщення професії фрезерувальника і надбавка за високу професійну 

майстерність. 

Питання. Вирішіть трудовий спір. 

 

 

Задача 4 

Понад 60 студентів одного з факультетів університету після повернення з 

літніх канікул не отримали стипендії за літо. Звернувшись до деканату 

факультету, вони зʼясували, що у них є заборгованість по курсових роботах, а 

відповідно до правил виплата стипендії затримується до ліквідації 

заборгованості. Унаслідок проведеної перевірки зʼясувалося, що низка 

викладачів після захисту курсових робіт зробили записи в залікові книжки, але 

не внесли відповідні дані до екзаменаційної відомості. 

Через з виплату вказаним студентам стипендії на суму 560 грн. ректор 

університету своїм розпорядженням зобовʼязав бухгалтерію стягнути з винних 

у невиплаті стипендії викладачів усю суму заподіяної університету шкоди. 

Один з викладачів, якому за розпорядженням належало виплатити 340 грн., 

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/mod/forum/view.php?id=31853
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звернувся до КТС з проханням зменшити суму, оскільки середній заробіток 

його становить 170 грн.   

Питання. Вирішіть справу. 

 

 

Завдання 5 

Оберіть правильну відповідь. 

− На працівника не може бути накладена матеріальна відповідальність за 

шкоду, заподіяну підприємству: 

а) через недбалість; 

б) у стані необхідної оборони; 

в) заподіяну зайвими грошовими виплатами; 

г) знеціненням документів; 

д)    яку можна віднести до категорії нормального виробничо-

господарського риску. 

−   Обовʼязок доказування вини працівника, яким заподіяна шкода, 

покладається на: 

а) самого працівника; 

б) власника або уповноважений ним орган; 

в) це визначається договором про матеріальну відповідальність; 

г) комісію, яка призначається власником; 

д) правоохоронні органи. 

− Укажіть умову, за якої може укладатися договір про повну колективну 

(бригадну) відповідальність: 

а) працівники обʼєднані в бригаду; 

б) бригаді передаються матеріальні цінності для роботи; 

 в) власником створені умови працівникам, необхідні для нормальної 

роботи і забезпечення повного збереження переданих їм цінностей; 

г)    бригада не заперечує проти укладення договору про повну  

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/mod/page/view.php?id=24553
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колективну (бригадну) матеріальну відповідальність; 

д) власник зобовʼязує бригаду укласти договір. 

− У якому випадку застосовується кратний  розмір обчислення заподіяної 

шкоди: 

а) недостача готівки в магазині; 

б) недостача готівки в банку; 

в) викрадення деталей для внутрішньовиробничих потреб; 

г) завдання шкоди в нетверезому стані; 

д) завдання шкоди не під час виконання трудових обовʼязків. 

− У разі смерті потерпілого на виробництві право на відшкодування 

шкоди мають: 

а) брати померлого; 

б) син-студент 22 років; 

в) особи, що проживали з померлим; 

г) повнолітні діти померлого; 

д) працюючий батько померлого. 

 

 

Задача 6 

Лаборант Воронко, проводячи лабораторні дослідження, підключив 

прилад до мережі високого напруження, внаслідок чого останній був 

приведений до повної непридатності. Наказом по інституту Воронку було 

оголошено догану і на нього покладений обовʼязок відшкодувати заподіяну 

шкоду в повному розмірі. Воронко заперечував, указуючи на те, що прилад він 

зіпсував випадково, а застосування двох стягнень за один проступок незаконне. 

Питання. 

1. Чи можливо застосування матеріальної відповідальності одночасно з 

дисциплінарною? 

2. Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника  
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матеріальної відповідальності? 

3. Яку відповідальність може нести Воронко за знищення приладу? 

 

 

 

Задача 7 

Фірсенко працював інженером на заводі. 25 червня 2008 р. він виїхав з 

водієм Крючко на автомашині заводу у відрядження. Зупинившись на 

відпочинок, Фірсенко і Крючко випили, потім Фірсенко, витягши у сплячого 

Крючка ключі запалювання, поїхав на автомашині за горілкою. Дорогою 

Фірсенко потрапив у ДТП, чим заподіяв заводу матеріальну шкоду на суму 

15690 грн. 

Питання. Чи повинні Фірсов і Крючков нести матеріальну 

відповідальність і в якому розмірі? 

 

 

Задача 8 

Токар Рябокінь під час роботи через недбалість зламав верстат, чим 

заподіяв шкоду підприємству на суму 421 грн. Адміністрація заводу предʼявила 

до Рябоконя позов про стягнення шкоди (421 грн. − вартість ремонту верстата, 

108 грн. − вартість простою верстата). У судовому засіданні було встановлено, 

що Рябокінь повинен нести обмежену матеріальну відповідальність, для якої 

законом визначений позасудовий порядок відшкодування шкоди. Через це 

провадження у справі було припинено. 

Питання: чи правильно поступив суд? У якому розмірі повинен нести 

матеріальну відповідальність Рябокінь? 
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Задача 9 

З вини завідувача складу Філімонова зіпсувалося дві тонни мʼясних 

продуктів, втрати становили 2000 грн. Філімонов пояснив, що мʼясопродукти 

були зіпсовані через відключення електроенергії. Окрім того, деякі 

мʼясопродукти можуть бути використані (мʼясні консерви, строк реалізації яких 

не закінчився, а умови зберігання додержані).  

Питання. 

1. Чи може бути притягнутий до відповідальності Філімонов? 

2. Які умови притягнення працівників до матеріальної відповідальності? 

 Контрольні питання 

1. Що таке матеріальна відповідальність робітника? 

2. Що таке матеріальна відповідальність роботодавця? 

Література : [16, с. 8−13], [ 18, с. 21−39], [12, с. 18−49]. 

 

 

Практична робота 4 Дисципліна праці. Дисциплінарна 

відповідальність 

Мета: вивчити поняття про внутрішній трудовий розпорядок і 

дисциплінарну відповідальність. 

Порядок проведення роботи 

Задача 1 

Під час затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку AT 

«Ятрань» було запропоновано до переліку заходів дисциплінарних стягнень 

віднести такі заходи: зауваження; попередження; догану; сувору догану; 

звільнення. 

Питання. 

1. Чи правомірна така пропозиція? 

2. У якому порядку затверджуються правила внутрішнього трудового 

розпорядку? 
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Задача 2 

У правилах внутрішнього трудового розпорядку TOB «Ректа» містяться 

пункти, що передбачають позбавлення відпустки за прогул без поважної 

причини, накладення штрафу в розмірі двох мінімальних заробітних плат на 

особу, яка зʼявилися на роботі в нетверезому стані, а також за порушення 

трудової дисципліни позбавлення премій, передбачених системою оплати 

праці. 

Питання. Надайте правову оцінку вказаним положенням. 

 

 

Задача 3 

Головний інженер швейної фабрики був звільнений за появу на роботі в 

нетверезому стані за п. 7 ст. 40 КЗпП України. Головний інженер звернувся до 

суду з позовом про поновлення на роботі, посилаючись на те, що в нетверезому 

стані він знаходився після закінчення робочого дня. 

Питання. 

1. Яке рішення має винести суд? 

2. Який порядок звільнення за п. 7 ст. 40 КЗпП України? 

 

 

Задача 4 

Інженер Романюк був звільнений з роботи 18 березня 1998 р. за п. 3 ст. 40 

КЗпП України за систематичне невиконання обовʼязків, покладених на нього 

трудовим договором. Під час розгляду позову про поновлення на роботі в суді 

з'ясувалося, що за час роботи на підприємстві він дійсно порушував трудову 

дисципліну, за що адміністрація оголошувала йому догану в жовтні 1996 р., в 

січні 1997 p., a 12 березня 1998 р. Романюк спізнився на роботу, за що і був 

звільнений. 
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Питання. 

1. Яке рішення чає винести суд? 

2. Який порядок звільнення за п. З ст. 40 КЗпП України? 

 

 

Задача 5 

Механік AT «Побутбуд» Волік був відсутній на робочому місці протягом 

першої половини робочого дня. У пояснювальній записці, яку від нього вимагав 

директор підприємства про причини відсутності протягом чотирьох годин, 

Волік указав, що на прохання іншого механіка цього ж підприємства надавав 

йому допомогу в ремонті екскаватора на його робочому місці в сусідньому 

гаражі. Наступного дня був виданий наказ про звільнення Воліка за п. 4 ст. 40 

КЗпП України за відсутність на робочому місці без поважних причин понад 

трьох годин. Уважаючи звільнення незаконним, Волік звернувся до суду з 

позовом про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу. 

Питання. Вирішіть справу. 

 

 

Задача 6 

Токар Рябошапка, що працював в TOB «Проммонтаж», допустив грубе 

порушення технологічної дисципліни, за що йому було оголошено догану, 

знижено кваліфікаційний розряд, а роботу над продукцією, що виявилася 

браком, не оплатили. Також Рябошапку було притягнено до матеріальної 

відповідальності за заподіяну шкоду. Рябошапка звернувся до юрисконсульта 

підприємства з питанням про правомірність накладення на нього одночасно 

чотирьох стягнень. 

Питання: яку відповідь повинен дати юрисконсульт? 
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Задача 7 

Шофер Голко працював на автомашині 10 годин підряд, після чого йому 

було наказано працювати ще три години. Голко відмовився виконати це 

розпорядження, посилаючись на те, що через втому він не зможе безпечно 

вести машину. За це Голку була оголошена догана. 

Питання. Надайте правову оцінку діям адміністрації. 

 

 

Задача 8 

Наладчик Сліпко запізнився на роботу на 40 хвилин. Через це начальник 

цеху три дні потому направив директору заводу доповідну записку, у якій 

просив оголосити Сліпкові догану. Через тиждень директор заводу видав наказ, 

у якому Сліпку оголошувалася догана за запізнення на роботу. Сліпко 

звернувся до КТС із заявою, в якій просив догану з нього зняти, оскільки 

спізнився він тому, що йому довелося в цей день їхати на роботу з передмістя. 

Пояснювальну записку про проступок у нього ніхто не відбирав, і в суті справи 

адміністрація не розібралася. 

Питання. Вирішіть спір. 

 

 

Задача 9 

Бухгалтер Карнаух була відсутньою на роботі три з половиною години, 

Отримавши письмове пояснення Карнаух, з якого було видно, що вона була 

відсутньою на робочому місці через особисті проблеми вдома, головний 

бухгалтер оголосив їй догану за прогул без поважної причини. Карнаух, яка до 

цього не мала ніяких стягнень, більше того, кілька разів заохочувалась, 

звернулася із заявою до КТС про зняття накладеного дисциплінарного 

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/mod/forum/view.php?id=32005
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стягнення. Окрім цього, Карнаух указувала в заяві, що прогулом уважається 

відсутність на роботі протягом усього робочого дня, вона ж була відсутньою на  

роботі тільки 3,5 години. 

Питання. 

1. Що розуміється під прогулом без поважної причини? 

2. Як має бути вирішений спір? 

 Контрольні питання 

1. Що таке дисципінарна відповідальність робітника? 

2. Що таке внутрішній трудовий розпорядок? 

Література: [7, с. 8−13], [ 9, с. 21−39], [15, с. 18−49]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

1. Лекції (до 10 балів) 

Відвідування лекційних 

занять 

Конспект лекцій Усього 

5 балів (9 лекцій) 5 балів 10 балів 

2. Поточний та підсумковий контроль (до 60 балів) 

Наявність 

розрахунково-

графічної 

роботи 

Захист 

розрахунково-

графічної 

роботи 

Модульні 

контрольні 

роботи 

№ 1, № 2 

Участь у конференціях, 

круглих столах, 

олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, 

брейнрингах 

Усього 

10 балів 20 балів 10+10= 20 

балів 

10 балів 60 

балів 

3. Робота студентів на практичних заняттях (до 30 балів) 

Оформлення 

конспекту ПЗ 

Захист ПЗ Відвідування ПЗ Усього 

9 ПЗ х 1= 9 балів 9 ПЗ х 2 = 18 балів 3 бали 30 балів 

 

Якщо студент не відвідував більше 50 % занять, то він може отримати за 

семестр у цілому більше ніж 60 балів з максимальної кількості, яка дорівнює 

100 балами. Заборгованість з відвідувань може бути ліквідовано 

відпрацюванням пропущеного матеріалу та захистом його на контрольно-

консультаційних заняттях за окремим розкладом. 

Якщо студент отримав за результатами поточного контролю від 75 до 80 

балів, то він може отримати додатково до 15 балів на розгляд викладача.  
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Правові основи охорони праці» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 263 − «Цивільна безпека» 
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