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ВСТУП

«Трудове  право»  є  однією  з  фундаментальних  навчальних  дисциплін,

підгрунтям  для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства

про працю в Україні. 

Мета навчальної дисципліни

Викладання  навчальної  дисципліни  передбачає  формування  знань,

положень  трудового  права,  вироблення  вмінь  правильного  застосування

приписів нормативно-правових актів щодо відносин у сфері праці та відносин,

що тісно пов’язані з трудовими.

Значення та місце навчальної дисципліни у навчальному процесі

Навчальна  дисципліна  «Трудове  право»  базується  на  знаннях  таких

навчальних  дисциплін,  як  :  «Конституційне  право»,  «Цивільне  право»,

«Кримінальне  право»,  «Адміністративне  право»,  «Юридична  психологія»,

«Право соціального забезпечення».

Навчальним  планом  передбачене  вивчення  навчальної  дисципліни

«Трудове право» у сьомому та восьмому семестрах.

Види занять з навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна складається з лекційних і практичних занять, які

підсумовує  залік  та  іспит.  Основні  розділи  та  найбільш  складні  теми

розглядаються  на  лекціях,  інші  виносяться  на  практичні  заняття  та  на

самостійну роботу студента.

            Завданням викладання навчальної дисципліни «Трудове право» є :   

– правильно користуватися трудовою термінологією;

– аналізувати норми трудового законодавства;

– застосовувати  норми  трудового  права  у  практичних  ситуаціях  під  час

роботи  з  кадровими  ресурсами,  профспілками,  соціальними  партнерами,

державними органами.
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Студенти  також  мають  оволодіти  навичками  самостійної  роботи  з

нормативно-правовими  актами,  у  тому  числі  міжнародно-правовими  актами,

матеріалами судової практики.

Згідно з вимогами   освітньо-професійної   програми, студенти    повинні

         знати :

– основні  положення  Конституції  України,  Кодексу  законів  про  працю

України,  рішень  Конституційного  Суду  України,  постанов  Пленуму

Верховного Суду України з метою застосування трудового законодавства, стан

судової практики;

– предмет,  метод,  систему  та  принципи  трудового  права,  зміст  його

основних інститутів, сферу дії законодавства про працю;

– правові механізми регулювання та забезпечення трудових відносин;

– правовий статус суб’єктів трудових відносин;

– порядок розгляду трудових спорів;

          уміти :

– правильно визначати характер і зміст правовідносин у сфері праці;

– правильно застосовувати нормативний матеріал до конкретних відносин;

– тлумачити чинне трудове законодавство;

– надавати  проведеній  роботі  належної  форми  (письмове  рішення,

складання документів тощо).
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТРУДОВЕ ПРАВО»

Виконану контрольну  роботу  студент  заочної  форми навчання  здає  на

кафедру  галузевих  юридичних  наук  не  пізніше,  ніж  за  місяць  до  початку

екзаменаційної сесії.

Студент  може  самостійно  вибирати  тему  контрольної  роботи  із

запропонованого кафедрою переліку.

Контрольну роботу виконують і захищають за однією із запропонованих

тем за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра

вашої залікової книжки «0». Отже, ви вибираєте варіант № 10. Якщо остання

цифра залікової книжки «7», то вибираєте варіант контрольної роботи № 7.

Мета виконання контрольної роботи

Контрольна робота має на меті набуття студентами вміння аналізувати

норми  конституційного  права,  трудового  права,  цивільного  права  та  права

соціального забезпечення.

Студент у контрольній роботі показує своє вміння творчо та самостійно

працювати  з  нормативно-правовими  актами,  з  рішеннями  судової  практики,

навчальною  літературою,  довідниками,  науково-допоміжними  матеріалами  з

вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але

й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Підготовка до написання контрольної роботи

Підготовку до виконання роботи слід зосередити як на теоретичних, так і

на  практичних  питаннях  з  метою  розробки  власних  рекомендацій  щодо  їх

вирішення.  Потрібно  повністю  розкрити  вибрану  тему,  висвітлити  кожне

питання  плану.  Виклад  має  бути  послідовним,  логічним  і  з  розмежуванням

питань.

Контрольна робота виконується самостійно та не передбачає механічного

переписування літературних джерел. У разі використання цитат (думок інших
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авторів)  їх  слід брати в лапки та робити посилання (зноски),  які  наприкінці

роботи  нумеруються  у  порядку  використання  та  подаються  за  таким

стандартом. Наприклад :  І. І. Митрофанов, О. В. Плескун. Трудовий договір як

юридичний факт у трудовому праві : монографія/ : Одеса : Фенікс, 2014 – 272 с.

Під  час  викладення  спірних  концепцій,  які  є  у  науковців,  студент  мусить

аргументувати свою позицію щодо їх точок зору та може схилятися до якоїсь із

них  або  відхиляти  їх,  створюючи  власну  та  наводячи  щодо  останньої

підтвердження.

У  роботі  обов’язково  слід  використовувати  матеріали  практики

застосування соціальних норм. Такі матеріали особливо корисні як аргументи

для демонстрації теоретичних положень теми.

Робота  повинна  бути  акуратно  виконана  на  аркушах  форматом  А4,

повинна містити вступ і висновок.

Приблизний обсяг  роботи – 18  –  20 сторінок.  Для зауважень потрібно

залишити поля 2 – 3 см.

Зразок  оформлення  титульної  сторінки  контрольної  роботи  подано  у

додатку  А.  Роботу здають на  кафедру  не  пізніше,  як  за  30 днів  до  початку

наступної сесії. Її виконують рукописним способом з відповідною каліграфією

літер.

Наприкінці  роботи,  після  переліку  використаної  літератури  й  інших

інформаційних  джерел,  студент  повинен  поставити  власний  підпис  і  дату

написання контрольної роботи.

Викладач оцінює теоретичний рівень контрольної роботи, використання в

ній  сучасних  методик,  дає  висновок  стосовно  реальності  практичного

впровадження пропозицій і рекомендацій студента, самостійності та ставлення

студента при виконанні контрольної роботи; зараховує роботу або не зараховує

та  повертає  студенту,  вказуючи  на  виявлені  недоліки,  які  потребують

доопрацювання.  За  наявності  невеликої  кількості  зауважень  викладача  щодо

контрольної  роботи  та  якщо  вони  не  мають  суттєвого  значення,  студент

вносить зміни та доповнення, за можливості, прямо до тексту або використовує,
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за  необхідності,  зворотний  бік  аркуша,  що  передує  аркушеві,  до  якого

вносяться зміни та доповнення. 

Захист  контрольної  роботи  студентами  заочної  форми  навчання

здійснюється  за  графіком,  затвердженим  викладачем,  на  практичних  і

консультативних  заняттях.  Без  захисту  контрольної  роботи  студента  не

допускають до складання іспиту.
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант № 1

Теоретичне питання

1. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування :

–  поняття  зайнятості  населення  і  напрями  державної  політики  у  цій

сфері;

–  зайняте населення, сприяння зайнятості населення;

–  гарантії  у  сфері  зайнятості,  додаткові  гарантії  у  сприянні

працевлаштуванню;

– органи, які здійснюють працевлаштування;

– професійна орієнтація та професійне навчання;

– послуги з посередництва у працевлаштуванні;

– нестандартні форми зайнятості;

–  безробіття  (статус  безробітного,  права  та  обов’язки  зареєстрованих

безробітних; реєстрація та припинення реєстрації безробітного);

– застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні;

– матеріальне забезпечення на випадок безробіття;

– відповідальність та контроль у сфері зайнятості населення.

Завдання до теми

Задача № 1

Дарина Савченко, жінка пенсійного віку,  ніде не працювала,  трудового

стажу не має, тому їй була призначена соціальна пенсія. Оскільки ця пенсія не

забезпечує  усіх  її  потреб,  Савченко звернулася  до  органів  зайнятості  з

проханням надати їй статус безробітної та призначити допомогу по безробіттю.

 Як повинно бути вирішене її прохання? 

Задача № 2

 Володимир Коваленко (64  роки)  звернувся  до  служби  зайнятості  з

проханням  підшукати  для  нього  підходящу  роботу.  Таку  роботу  йому

підшукати не змогли, тоді він зажадав визнати його безробітним і виплачувати
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допомогу  по  безробіттю.  Служба  зайнятості  відмовила  Коваленку у  наданні

статусу безробітного, пославшись на те, що він досяг пенсійного віку і може

оформити пенсію. Коваленко вважає таку відмову неправильною, оскільки він

ще хоче працювати, а не бути пенсіонером. 

Як повинні бути вирішені вимоги Коваленка?

Задача № 3

Оксана  Паніковська  самостійно  влаштувалась  на  роботу  кур’єром-

посильною до акціонерного товариства «Веста ЛТД» з тривалістю роботи по 3

години в день з відповідною погодинною оплатою. Одержувана заробітна плата

навіть частково не покриває її потреб, тому Паніковська звернулась до служби

зайнятості з проханням підшукати їй постійну роботу з пристойним заробітком,

а  до  підшукання  роботи  виплачувати  їй  допомогу.  У  службі  зайнятості  у

вимогах  Паніковській відмовили,  пославшись  на  те,  що  вона  належить до

зайнятого населення. 

Паніковська запитує, чи правильна така відмова.

 Чи не означає це,  що тепер вона все життя буде працювати протягом

трьох годин на день?

Задача № 4

 Артур Бубенко (15 років)  під час літніх канікул звернувся  до служби

зайнятості  з  проханням підшукати для нього підходящу роботу терміном до

двох місяців.  Такої  роботи служба зайнятості  Бубенку підшукати не змогла,

тому  Бубенко  зажадав  від  служби  зайнятості  визнати  його  безробітним  і

призначити допомогу по безробіттю.

 Як повинні бути вирішені вимоги Артура Бубенка? 

Задача № 5

Після звільнення з попереднього місця роботи у зв’язку із зменшенням

обсягу робіт Артем Мочалкін звернувся за сприянням до органів зайнятості,

був зареєстрований як такий, що шукає роботу, і отримав статус безробітного.

Через деякий час йому була запропонована робота за його фахом, але зі значно

нижчим рівнем  оплати, ніж та, що була у нього до звільнення. Мочалкін від
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роботи відмовився. У центрі зайнятості Мочалкіна попередили, що у разі другої

такої відмови від роботи, яка йому пропонується, він буде знятий з обліку як

безробітний і тому буде припинено виплату допомоги по безробіттю. Мочалкін

вважає,  що  його  відмова  від  роботи  є  обгрунтованою,  оскільки  робота,  що

оплачується, нижча за попередню, не може вважатися підходящою. 

Чи правий Мочалкін?

Задача № 6

Після  закінчення  вищого  навчального  закладу,  у  якому  Трошин

навчався  на  денному  відділенні  на  контрактній  основі,  він  не  зміг

самостійно  знайти  роботу.  Трошин  звернувся  до  служби  зайнятості  за

допомогою у працевлаштуванні за набутою спеціальністю.

За яких умов  Трошин  набуде статусу безробітного? Чи буде надаватися

йому допомога по безробіттю?

Практичне завдання

Складіть проект позовної заяви про поновлення на роботі й оплату за час

вимушеного прогулу.

Джерела:

1. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року.

2. Закон  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне

страхування на випадок безробіття» від 20.03.2000 року.

3. Постанова КМУ № 792 від 19.09.2018 року «Про затвердження Порядку

реєстраці,  перереєстрації  безробітних  та  ведення  обліку  осіб,  які  шукають

роботу».

4. Закон  України  «Про  професійний  розвиток  працівників»  від  12  січня

2012 року.

Варіант № 2

Теоретичні питання

1. Колективні договори й угоди :
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– поняття та сутність колективного договору й угоди;

– сфера укладення колективних договорів;

– сторони колективного договору, угоди;

– зміст колективного договору, угоди;

– недійсність умов колективного договору;

– порядок укладення колективного договору, угоди;

– реєстрація колективного договору, угоди;

– строк чинності колективного договору, угоди;

– контроль за виконанням колективного договору, угоди;

– відповідальність за порушення угод з соціально-економічних питань і

колективних договорів.

2. Соціальний  діалог:  поняття,  принципи,  рівні  та  сторони,  форми

здійснення соціального діалогу та органи соціального діалогу.

Завдання до теми

           Задача 1

У результаті  перевірок,  що проводились державною службою з питань

праці,  було виявлено, що в багатьох організаціях колективні договори або не

укладалися  через  відмову  власників  чи  в  уповноважених  ними  органів  їх

укладати, або мали формальний характер.

У деяких колективних договорах передбачалася можливість власника або

уповноваженого ним органу направляти працівників у довгострокові відпустки

без  збереження заробітної  плати на період призупинення роботи у зв’язку з

відсутністю сировини або тимчасовою затовареністю продукцією.

Чи  обов’язкове  укладення  колективного  договору  власником  або

уповноваженим  ним  органом?  У  чому  полягають  особливості  колективно-

договірного  регулювання?  Чи законне  включення  до  колективного  договору

вказаної умови?

           Задача 2

Під  час  укладення  колективного  договору  у  ТОВ  «Кишеня»  власник

запропонував профспілковій організації внести до нього такі положення :
12



– усі  працівники  під  час  прийняття  на  роботу  мають  проходити

попередній медичний огляд;

– заробітна  плата  буде  виплачуватися  один  раз  на  місяць  16 числа

кожного місяця;

– робоча  зміна  триватиме  8  годин,  а  переробки  компенсуватимуться

премією або додатковою відпусткою;

– працівники, які порушили трудову дисципліну, будуть притягатися до

відповідальності у вигляді штрафу;

– за  прогул  без  поважних  причин  працівникам  буде  скорочуватися

щорічна відпустка на кількість днів прогулу.

Голова  профспілкового  комітету  звернувся  до  юрисконсульта  з

проханням пояснити,  наскільки ці  пропозиції  відповідають вимогам чинного

законодавства України. 

Висловіть свою думку щодо цього.

Задача № 3

Прокоментуйте  зміст  уривка  із  колективного  договору:  АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «КОЛОС» працює з 5-денним робочим тижнем. Робочий день

триває з 8:00 до 19:00. Обідня перерва встановлюється з 11:00 до 13:30.

 Чи відповідає такий графік трудовому законодавству?

Практичне завдання

Складіть  проект  позовної  заяви  про  визнання  незаконним  наказу  про

накладення дисциплінарного стягнення.

Джерела:

1. Кодекс законів про працю України.

2. Закон України «Про колективні договори і угоди»  від 01.07.1993 року.

3. Кодекс про адміністративні  правопорушення від 07.12.1984 року.

4. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та

гарантії їх діяльності»  22.06.2012 року.

5. Конвенція МОП № 154 «Про сприяння колективним переговорам» від

04. 02.1994 року.
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6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2000 року.

7. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

від 15.09.1999 року.

8. Постанова КМУ № 115 від 13.02.2013 року «Про порядок повідомної

реєстрації  галузевих  (міжгалузевих)  і  територіальних  угод,  колективних

договорів».

Варіант № 3

Теоретичні питання

1. Поняття праці та її роль у житті суспільства. Основні права людини у

сфері  праці  :  міжнародні  стандарти  і  законодавство  України.  Право  на

працю – найважливіше право людини – учасника процесу праці. Поняття і зміст

права на працю. Примусова праця.

2. Трудове  право  України  як  самостійна  галузь  права.  Взаємозв’язок

трудового права з іншими галузями права:

– предмет трудового права;

– метод трудового права, його особливості;

– функції трудового права;

– система трудового права.

3. Джерела трудового права : поняття, види, особливості, сфера дії норм

трудового права, дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.

Завдання до теми

Задача № 1

До  батьків  приїхали  на  свято  п’ятеро  їхніх  дітей  і  за  столом  почали

з’ясовувати  на  кого  з  них  поширюється  трудове  законодавство.

Батько  –  механік  електростанції,  мати  –  працює  в  колективному

сільськогосподарському  підприємстві,  син  Олександр  –  капітан  річкового

пароплава,  донька  Марія  –  працює  продавцем  у  торговій  палатці  свого

чоловіка,  донька  Катерина  –  вільний  художник  і  продає  свої  картини,  син

14



Володимир  –  військовослужбовець,  а  син  Іван  –  фермер,  його

жінка – домогосподарка.

На  кого  із  перелічених  осіб  поширюється  трудове  законодавство?

Аргументуйте відповідь.

          Задача № 2 

Романенко,  якого  було  звільнено  з  посади  за  систематичне

невиконання  без  поважних  причин  обов’язків,  покладених  на  нього

трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. З

ст.  40  КЗпП  України),  звернувся  до  суду  з  позовом  про  поновлення  на

роботі. 

Суд  відмовив  у  поновленні  на  роботі  на  тій  підставі,  що  позивач

дійсно систематично порушував трудову дисципліну, і за перше порушення

йому було  оголошено догану.  У своєму рішенні  суд,  установлюючи факт

систематичного порушення, посилався на п. 22 і  п. 23 постанови Пленуму

Верховного  Суду  України  від  6  листопада  1992  р.  №  9  «Про  практику

розгляду судами трудових спорів».

Чи може суд посилатися на зазначену постанову? Яка правова  природа

таких постанов? Чи є постанови Пленуму Верховного Суду України джерелами

трудового права України?

Задача № 3 

Бригада робітників (5 чоловік) була запрошена для монтажу 20 металевих

резервуарів  для  зберігання  нафтопродуктів.  Трудові  книжки  на  робітників

заведені не були, зарахування на роботу наказом не було оформлено, виконані

роботи оплачувались після кожного змонтованого резервуару. Через 5 місяців

роботи  були  закінчені  й робітники попросили виплатити  їм  компенсацію за

невикористану відпустку та вихідну допомогу. 

Чи мають бути задоволені вимоги робітників?

Задача № 4

Приймаючи Михайлова на роботу зав. складом, роботодавець попросив

надати  такі  документи:  1)  паспорт;  2)  трудову  книжку;  3)  диплом  про
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закінчення  ЗВО;  4)  характеристику  з  місця  роботи;  5)  довідку  про

забезпечення Михайлова та його сім’ї житлом; 6) довідку про стан здоров’я;

7) ідентифікаційний номер.

Чи правомірна ця вимога роботодавця? Які документи є обов’язковими

під час прийняття на роботу, а які можуть надаватися за бажанням працівника?

Практичне завдання

Складіть  проект  позовної  заяви  про  визнання  оголошеного  страйку

незаконним.

Джерела:

1. Конституція України від 28.06.1996 року. 

2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року.

3. Міжнародний  пакт  про  соціальні,  економічні,  культурні  права  від

16.12. 1966 року.

4. Конвенція  про  захист  прав  людини  її  основних  свобод  від  04.11.

1950 року.

5. Європейська  соціальна  хартія  від  18.10.1961  року  (переглянута

1996 року).

6. Конвенція  МОП  №  29  Про  примусову  чи  обов’язкову  працю  від

08.06.1930 року.

7. Конвенція  МОП № 105 Про скасування  примусової  праці  від  05.06.

1957 року. 

8. Постанова  Пленуму  Верховного  Суду  України  від  06.11.1992  року

«Про практику розгляду судами трудових спорів».

Варіант № 4

Теоретичні питання

1. Трудові  правовідносини  як  підргунтя  предмета  трудового  права.

Поняття  й  ознаки  трудових  правовідносин.  Сторони  та  зміст  трудових

правовідносин.  Підстави  виникнення,  зміни  та  припинення  трудових

правовідносин.
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2. Поняття  та  значення  принципів  трудового  права.  Основні  принципи

трудового права.

3. Поняття та види суб’єктів трудового права:

– працівники – суб’єкти трудового права;

– роботодавець – суб’єкт трудового права;

– трудові колективи;

– професійні спілки;

– державні органи – суб’єкти трудового права.

Завдання до теми

Задача № 1  

Іванов  працював  у  роботодавця  –  фізичної  особи  (суб’єкта

підприємницької діяльності), який використовує найману працю. Коли після

закінчення  роботи  Іванов  звернувся  до  роботодавця  з  проханням  внести

запис  до  трудової  книжки  про  зазначений  період  роботи,  той  відмовив  у

цьому,  посилаючись  на  те,  що  трудові  книжки  ведуться  тільки  на

працівників,  які  працюють  на  підприємствах,  в  установах,  організаціях.

У  нього  немає  бланків  трудових  книжок,  він  не  знає,  як  правильно  їх

оформляти.

Іванов  звернувся  до  юридичної  консультації  з  питанням,  хто  має

зробити такий запис у трудовій книжці та завізувати його.

Дайте мотивовану відповідь.

Задача № 2

Між  головою  фермерського  господарства  та  одним  з  його  членів,

17–річним  сином,  виник  спір.  Син  уважав,  що  в  господарстві  грубо

порушуються права його членів.  Зокрема,  працювати доводиться по 12 – 14

годин на добу, іноді навіть у вихідні та святкові дні, зарплата не виплачується

більше двох місяців. У той самий час для двох  найнятих на роботу тимчасових

працівників  створено  «пільговий  режим».  Вони  працюють  по  вісім  годин

щодня,  мають  щотижня два  вихідних дні,  і  їм  уже двічі  за  останній  місяць

виплачено зарплату.
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У випадку, якщо головою господарства не буде дотримуватися трудове

законодавство  щодо  членів  фермерського  господарства,  син  вимагатиме

укладення з ним трудового договору.

Що ви можете сказати з приводу наведеної ситуації? 

Задача № 3

Артур Микитась уклав з фірмою «СВІТАНОК» угоду на ремонт власної

квартири.  Для  ведення  ремонтних  робіт  на  квартиру  Пірожкова  прибули

працівники  фірми  «СВІТАНОК»  Сергій  Жданов  (1987  року  народження)  і

Володимир Никифорук (1954 року народження).

 Між якими із указаних суб‘єктів існують трудові відносини? 

Задача № 4

Артем  Галкін  (14  років)  під  час  літніх  канікул  вирішив  допомогти

батькам,  влаштувавшись  на  будівництво  різноробочим.  Проте  виконроб

будівництва заявив, що хлопець неповнолітній і його на роботу не взяв.

 Чи правомірні дії виконроба? 

Задача № 5

Громадянин,  за  фахом  інженер-будівельник,  зібрав  з  своїх  знайомих

бригаду  будівельників  та  очоливши  її,  уклав  письмовий  договір  з  дачним

кооперативом «СМЕРЕКА» на будівництво дачних будинків.

 Хто в цому випадку є суб‘єктами трудового права України? 

Задача № 6

Відповідно до законодавства  про працю визначити,  що включає в себе

право на достатній життєвий рівень.

Практичне завдання

Складіть  проект  позовної  заяви  про  відшкодування  шкоди,  заподіяної

працівником під час виконання трудових обов’язків.

Джерела:

1. Конституція України  від 28.06.1996 року.

2. Кодекс законів про працю України 10.12.1971 року. 
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3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

від 15.09.1999 року.

4. Закон СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні

підприємствами, установами, організаціями» від 17.06.1983 року.

5. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та

гарантії їх діяльності»  22.06.2012 року.

6. Постанова  КМУ  №96  від  11.02.2015  року  «Про  затвердження

положення про Державну службу України з питань праці».

Варіант № 5

Теоретичні питання

1. Поняття  та  значення  трудового  договору.  Відмінність  трудового

договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею.

2. Сторони трудового договору.

3. Зміст трудового договору (необхідні та факультативні умови).

4. Форма та строк трудового договору.

5. Порядок укладення трудового договору.

6. Випробування під час прийняття на роботу.

7. Види  трудового  договору.  Особливості  укладення  окремих  видів

трудових договорів ( з тимчасовими, сезонними працівниками, надомниками,

сумісниками,  працівниками,  що  суміщають  професії  та  посади,  іноземцями,

роботодавцями  –  фізичними  особами,  державними  службовцями,

неповнолітніми).

Завдання до теми

Задача № 1 

Громадянин Репетовський, прочитавши оголошення у газеті, звернувся до

відділу кадрів заводу з проханням прийняти його на роботу. Після співбесіди

йому запропонували прийти за остаточною відповіддю через кілька днів. Але

коли він вдруге завітав, йому відмовили у працевлаштуванні, пояснивши, що

після його візиту до них звернувся інший кандидат, який має більший досвід
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роботи. Репетовський вважає це порушенням його права на працю та звернувся

до суду. 

Яким має бути рішення суду? 

Задача № 2

Олена  Деркач  влаштувалась  на  роботу  масажистом  у  «КАБІНЕТ

ЗДОРОВ'Я» районної дитячої поліклініки. Під час укладання з нею трудового

договору  начальник  відділу  кадрів  зажадав  такі  документи:  1)  паспорт;

2)  свідоцтво  про  одруження;  3)  документ  про  освіту;  4)  трудову  книжку;

5) свідоцтво про народження дитини; 6) довідку з психіатричного диспансеру

про те, що вона не перебуває на обліку як психічно хвора. Після цього Деркач

написала  заяву  про  прийняття  на  роботу;  водночас  їй  було  запропоновано

написати заяву про звільнення за власним бажанням без зазначення дати. 

Прокоментуйте цю ситуацію. 

Задача № 3

На новій роботі Оксані Репетовській встановили випробувальний строк на

3 місяці. Через тиждень після його закінчення, коли Репетовська вже вважала,

що  пройшла  випробування  і  прийнята  на  постійну  роботу,  роботодавець

повідомив  її,  що  строк  випробування  продовжено  ще  на  деякий  час.  Чи

правомірні дії роботодавця? 

Задача № 4

Начальник  кондитерського  цеху  хлібобулочного  комбінату  Ксенія

Мочалкіна запропонувала Артуру Бублікову, кондитеру третього розряду цього

ж  цеху,  перейти  у  межах  цеху  на  посаду  кондитера  третього  розряду  на

виготовлення  іншої  продукції.  Бубліков  відмовився,  мотивуючи  тим,  що  це

переведення  на  іншу роботу,  яке  можливе  лише за  його  згодою.  Мочалкіна

вважає, що у цьому  разі мова йдеться переміщення на інше робоче місце, яке

можливе і без згоди працівника. Прокоментуйте цю ситуацію.

 Задача № 5 

Антон Мочалкін  працював саксофоністом у  цирковому оркестрі.  Після

тривалої  хвороби,  згідно  з  медичним  висновком,  робота  на  духових
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інструментах була йому протипоказана. Оскільки Мочалкін на інших музичних

інструментах грати не умів, директор цирку запропонував йому на вибір роботу

вахтера, прибиральника, підсобного працівника; після довгих вагань Мочалкін

погодився  працювати  вахтером,  але  вимагав  збереження  його  середнього

заробітку,  оскільки  оклад  вахтера  був  на  100  гривень  менший  від  окладу

саксофоніста.  Директор  цирку  сказав,  що  такого  не  передбачено  чинним

законодавством про працю. Визначити правомірність дій роботодавця. 

Задача № 6

Директор  заводу  «Червоний  дзвінок»  дізнався,  що  головний  бухгалтер

заводу Ксенія Познякова упродовж двох років працює за сумісництвом у ТОВ

«Зелений  крокодил»  і,  погрожуючи  звільненням,  заборонив  Мочалкіній

працювати за сумісництвом у вільний від основної роботи час. Прокоментуйте

цю ситуацію. 

Задача № 7

Студент  денного  відділення  державного  університету  Колесник

одночасно працював на півставки лаборантом кафедри філософії. За академічну

заборгованість він був відрахований з університету й одночасно звільнений з

посади  лаборанта.  Колесник  звернувся  до  місцевого  суду  з  позовом  про

поновлення в університеті на посаду лаборанта.

Місцевий  суд,  уважаючи,  що  позивач  працював  за  сумісництвом  і

звільнений у зв’язку з припиненням навчання, визнав звільнення незаконним.

Колесник оскаржив таке рішення до апеляційного суду.

Якою має бути ухвала апеляційного суду?

Практичне завдання

Написати  заяву  про  прийняття  на  роботу  від  імені  претендента  на

вакантне робоче місце. 

Написати автобіографію від імені претендента на вакантне робоче місце.

Скласти  наказ  від  імені  роботодавця  про  прийняття  працівника  на  роботу.

Скласти  трудовий  контракт  між  найманим  працівником  і  роботодавцем  на

визначений строк.
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Зробити запис до трудової книжки працівника про прийняття на роботу;

про переведення на іншу постійну роботу або посаду; про заохочення в роботі.

Джерела:

1. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 року «Про умови

праці тимчасових робітників і службовців».

2. Указ  Президії  Верховної  Ради  СРСР  від  24.09.74  року  «Про  умови

праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах».

3. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року.

4. Закон України «Про державну службу» 10.12.2015 року.

5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від

07.06.2001 року.

6. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року.

7. Постанова  КМУ  №  245  від  03.04.1993  року  «Про  роботу  за

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій».

8. Постанова КМУ № 413 від 17.06.2015 року «Про порядок повідомлення

Державній  фіскальній  службі  та  її  територіальним  органам  про  прийняття

працівника на роботу».

9. Наказ  Міністерства  праці  та  соціальної  політики України № 260 від

08.06.2001  року  «Порядок  реєстрації  трудового  договору  між  працівником  і

фізичною  особою,  яка  використовує  найману  працю  та  Порядку  реєстрації

трудового  договору між працівником і  фізичною особою,  яка  використовую

найману працю».

Варіант № 6

Теоретичні питання

1. Зміна умов трудового договору:

– переведення: поняття, види, порядок переведення;

– переміщення на інше робоче місце і його відмінність від переведення;

– зміна наявних умов праці.

2. Припинення трудового договору:

– поняття та класифікація підстав припинення трудового договору;
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– припинення  трудового  договору  за  підставами,  у  яких  присутня

взаємна воля сторін;

– розірвання трудового договору з ініціативи працівника;

– розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;

– порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;

– розірвання  трудового  договору  з  ініціативи  осіб,  які  не  є  його

стороною;

– припинення  трудового  договору  у  зв’язку  з  порушенням  правил

прийняття на роботу;

– порядок  оформлення  звільнення,  розрахунок  із  звільненим

працівником.

Завдання до теми

Задача № 1

Відповідно до чинного законодавства про працю України поясніть, чому у

разі досягнутої домовленості між працівником і роботодавцем про припинення

трудових відносин за угодою сторін за наявності виданого відповідного наказу

про  звільнення  працівника  у  роботодавця  можуть  виникнути  проблеми  з

доведенням  правомірності  звільнення  працівника,  якщо  працівник  після

звільнення  звернеться  до  суду  з  позовом щодо неправомірного звільнення  з

роботи та поновлення на роботі.

Задача № 2

Оксана Редькіна вирішила змінити роботу, оскільки зарплата на фабриці

була невисокою і її часто затримували. У приватній фірмі, куди її запрошують

працювати, зарплату виплачують регулярно та у два рази більшу. 14 вересня

вона попередила  майстра,  що звільняється,  а  15  вересня  вже приступила до

роботи у приватній фірмі. 

Дайте оцінку ситуації. 

Задача № 3

 До  керівника  підприємства  звернулися  батьки  Аркадія  Гончаренка

(15  років,  навчається  у  школі)  із  вимогою  звільнити  свого  сина  з  роботи,
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оскільки на їхню думку, ця робота дуже його втомлює і негативно впливає на

стан  здоров'я.  Роботодавець  відповів,  що  хлопець  дорослий,  самостійно

влаштувався на цю роботу і самостійно буде звільнятися.

 Дайте оцінку ситуації. Хто правий? Яке рішення буде прийнято? 

Задача № 4

1  вересня  Андрій  Ляшко  подав  заяву  про  звільнення  за  власним

бажанням. Але 12 вересня він звернувся до начальника відділу та повідомив,

що змінив своє рішення та вирішив залишитися працювати. Незважаючи на це,

18 вересня його викликали до відділу кадрів і видали розрахунок та трудову

книжку  із  записом  про  звільнення.  Ляшко  звернувся  до  суду  з  вимогою

поновити його на роботі. Яким буде рішення суду? 

Задача № 5

Учителя фізики Богданова було звільнено з роботи за появу на роботі у

нетверезому стані. Учитель оскаржив наказ про звільнення до суду, де вказав,

що факт його нетверезого стану підтверджували його колишня дружина та її

теперішній чоловік. А насправді він був хворий. Ваша думка щодо цього. 

Який порядок звільнення працівників з цієї підстави? 

Задача № 6

Продавець Соломко перебувала на лікуванні 3 місяці і 20 днів, вийшла на

роботу на один тиждень і  знову лягла у лікарню на один місяць.  Визначити

правомірність звільнення з ініціативи роботодавця. 

Задача № 7

 Олену Деркач було прийнято на роботу економістом відділу роздрібних

операцій з випробувальним терміном на 2 місяці. Протягом випробувального

терміну  вона  неодноразово  допускала  запізнення  на  роботу  і  за  це  була

звільнена за ст. 28 КЗпП України як така, що не витримала випробування. 

Чи правомірно звільнено економіста Деркач? 

Задача № 8

Продавець відділу «ПРОДТОВАРИ» Оксана Зінченко, яка не пройшла у

встановлений термін обов'язкового медогляду, була відсторонена від роботи, їй
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була оголошена догана та встановлений новий термін проходження медогляду.

Після повторного ухилення від проходження медогляду Деркач була звільнена

з  роботи  за  п.  2  ст.  40  КЗпП  України  (внаслідок  стану  здоров’я,  що

перешкоджає продовженню даної роботи). 

Чи правомірно була звільнена Зінченко? 

Практичне завдання

 Написати заяву про звільнення з роботи від імені працівника.

 Скласти наказ (розпорядження) від імені роботодавця щодо звільнення

працівника з роботи. 

 Внести запис до трудової книжки працівника про звільнення з роботи;

про наступне працевлаштування на роботу; про поновлення на роботі.

Джерела:

1. Кодекс законів про працю України  1971 року.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду

судами трудових спорів» від 06.11.1992 року.

3. Закон  України  «Про  професійний  розвиток  працівників»  від

12.01.2012 року.

Варіант № 7

Теоретичні питання

1. Поняття і види робочого часу. Відмінності скороченого робочого часу

від неповного. Нічний час.

2. Режим робочого часу, його види. Ненормований робочий день.

3. Надурочні роботи. Робота понад встановлену тривалість.

4. Облік робочого часу.

Завдання до теми

Задача № 1

 Робочий день повара у шкільній їдальні розпочинається о 07:00. О котрій

годині найпізніше повинен закінчуватися його робочий день у суботу? 

Задача № 2
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Оксана Райковська пройшла конкурсний відбір і влаштувалася поваром із

високою  зарплатою  у  престижний  ресторан.  За  правилами  внутрішнього

трудового розпорядку, затвердженими роботодавцем, її робочий день триває з

15:00 до 02:00 із обідньою перервою одна година у разі  5-денного робочого

тижня.  На  її  запитання  –  чому  робочий  час  встановлено  із  порушенням

трудового  законодавства,  директор ресторану відповів,  що це компенсується

великою зарплатою і  взагалі,  якщо її  щось не задовольняє,  то її  місце може

зайняти одна із десяти інших претенденток. 

Проаналізуйте цю ситуацію. 

Які  норми  трудового  законодавства  порушив  роботодавець?  Як  у  цій

ситуації діяти робітниці? 

Задача № 3

У зв’язку із необхідністю ліквідації аварії на водогоні, що постачає воду

місту, аварійна бригада працювала два дні (четвер, п’ятниця) у надурочний час

по 4 години.  Коли начальник міськводоканалу повідомив, що необхідно й у

суботу працювати у понаднормований час, двоє робітників відмовилися, за що

їх було звільнено. Робітники звернулися із скаргою про незаконне звільнення

до  профспілки.  Яку  відповідь  вони  отримають?  Який  порядок  вирішення

ситуації? Як буде вирішено справу?

 Задача № 4

 Ксенія  Малова  має  дитину  7  років;  працює  швеєю  за  8-годинним

робочим днем з 5-денним робочим тижнем через день доводиться працювати по

1–2  години  понад  норму через  виробничу необхідність.  Вона  звернулася  до

директора  підприємства  з  проханням не  залучати  її  додатково  після роботи,

оскільки  вона  не  встигає  забирати  у  ці  дні  дитину  зі  школи.  У  відповідь

директор запропонував шукати іншу роботу. Дайте правову оцінку ситуації. 

Задача № 5

Група працівників авіаційного заводу, які часто працювали в другу зміну,

звернулася  з  проханням  скоротити  їм  робочий  час  на  одну  годину  із

збереженням заробітної  плати  у  зв’язку  з  тим,  що у  вечірній  та  нічний час
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погано  працює  громадський  транспорт.  Директор  порадив  працівникам

звернутися до виборного органу первинної профспілкової організації заводу. 

Як вирішити це питання?

Задача № 6

Гаврилюк була прийнята на посаду бухгалтера приватного підприємства

«КВІНТ» на умовах не повного робочого часу. Через два роки на підприємстві

відбулася  зміна  власника,  після  чого  змінилося  керівництво  підприємства.

Новий  керівник  почав  заново  формувати  штат  підприємства.  Зокрема,  він

запропонував Гаврилюк працювати на умовах нормального робочого часу.

Гаврилюк відмовилася, наголошуючи, що під час влаштування на роботу

за  домовленістю  з  попереднім  керівником  їй  було  встановлено  не  повний

робочий день.

За декілька днів після цієї розмови було видано розпорядження, за яким

на підприємстві скасовувалась будь-яка робота на умовах неповного робочого

часу. А згодом було видано наказ про звільнення Гаврилюк з посади за п. 6

ст. 36 КЗпП України. Гаврилюк звернулася із позовом до суду.

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення повинен ухвалити суд?

Практичне завдання

Складіть  проект  позовної  заяви  про  визнання  оголошеного  страйку

незаконним.

Джерела:

1. Конституція України.

2. Кодекс законів про працю України 1971 року.

Варіант № 8

Теоретичні питання

1. Поняття  та  види  часу  відпочинку.  Перерва  для  відпочинку  і

харчування. Правове регулювання вихідних днів. Святкові та не робочі дні. 

2. Відпустки : поняття, види та порядок надання.

3. Соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати.
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                                              Завдання до теми

Задача № 1

Відповідно до чинного законодавства про працю України одним із видів

часу  відпочинку  є  відпустки.  Чому не  кожен  вид  відпусток  можна  вважати

таким, що належить до часу відпочинку? 

Задача № 2

У зв'язку із простоєм, за наказом директора  всіх робітників заводу було

відправлено у відпустки за власний рахунок на один місяць. Артем Стиценко

та Петро Михайлик,  робітники  заводу,  подали  позови  до  суду  із  вимогою

виплатити їм повністю зарплату, адже простій відбувається не за їх вини. 

Дайте правову оцінку ситуації. Яке рішення прийме суд? 

Задача № 3 

Максим Кубрик працює на заправці. 15 жовтня у суботу він одружується.

Кубрик звернувся  до  роботодавця  із  проханням  надати  йому  відпустку  без

збереження  зарплати  з  17  по  20  жовтня.  Але  роботодавець  відмовив,

мотивуючи своє рішення як виробничу необхідність, оскільки двоє працівників

заправки  на  даний момент  знаходяться  у  відпустці Мксима ніким замінити.

Кубрику вважає, що дії роботодавця неправомірні.

 Хто правий? Чому?

 Задача № 4

 За  умовами  трудового  договору,  укладеного  із  17-літнім  Артуром

Бубліковим,  для  нього  встановлюється:  А)  5-денний  робочий  тиждень  із

8-годинним робочим днем;  Б)  випробувальний термін  10  днів;  В)  відпустка

25 календарних днів у листопаді. Артур заявив, що хоче відпустку влітку, але

роботодавець пояснив, що відпустка надається лише через 11 відпрацьованих

місяців. Які норми трудового законодавства було порушено під час укладення

трудового договору? 

Задача № 5 
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Сергій  Жданов  по  20  липня  включно  перебував  у  щорічній  відпустці.

21 липня він не вийшов на роботу. 22 липня, коли він з’явився на робочому

місці, йому повідомили, що його звільнено за прогул. Жданов подав позов у суд

із вимогою відновити його на роботі,  пояснюючи свою відсутність 21 липня

поважною причиною, – у залізничних касах  Трускавця, де він відпочивав, не

було зворотних квитків з 18 по 21 липня.

 Яке рішення прийме суд?

 Задача № 6

Робітниці  шовкопрядильного  комбінату  Ксенії  Май,  яка  працювала  на

комбінаті 5 місяців, була надана відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами,

після закінчення якої Май подала заяву про надання їй щорічної відпустки. Але

адміністрацією  комбінату  було  відмовлено  в  наданні  такої  відпустки  з

посиланням на  те,  що фактично  вона  пропрацювала  на  підприємстві  менше

6 місяців.

 Як має бути вирішене це питання? 

Задача № 7

Працівникові  Зиновію  Сирому,  який  сповідує  іслам,  для  святкування

великих мусульманських свят надавалися 3 дні відпочинку з відпрацюванням за

ці дні.

 Чи  має  право  Зиновій  Сирий  відпрацьовувати  за  надані  йому  дні

відпочинку у вихідні дні?  Якщо так, то  як повинна оформлюватись  у цьому

випадку робота Зиновія Сирого у вихідні дні?

Практичне завдання

 Написати  заяву  про  надання  відпустки  (основної  або  додаткової)  від

імені працівника.

Скласти  наказ  (розпорядження)  від  імені  роботодавця  про  надання

відпустки працівнику ( різних видів відпустки –  щорічної основної, додаткової,

соціальної,  додаткової  оплачуваної  у  зв’язку  з  навчанням,  без  збереження

зарплати).
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Джерела:

1. Конституція України.

2. Кодекс законів про працю України 2013 року.

3. Закон  України  «Про  відпустки»  від  15.11.1996  року,  Закон  України

«Про державну службу» від 10.12.2015 року.

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року.

5. Закон України «Про статус народного депутата» від 17.11.1992 року.

6. Умови,  тривалість,  порядок,  надання  й  оплата  творчих  відпусток,

затверджених Постановою КМУ № 45 від 19.01.1998 року. 

Варіант № 9

Теоретичні питання

1. Поняття, структура й особливості заробітної плати.

2. Методи правового регулювання оплати праці.

3. Мінімальна заробітна плата та індексація заробітної плати.

4. Тарифна система оплати праці.

5. Нормування праці.

6. Системи оплати праці. Оплата праці у разі відхилення від нормальних

умов праці.

7. Обчислення середньої заробітної плати.

8. Порядок виплати заробітної плати.

9. Гарантійні та компенсаційні виплати.

10. Відповідальність за порушення у сфері оплати праці.

Завдання до теми

 Задача 1

Михайлов, який працював оператором газового обладнання, звернувся з

позовом про стягнення заробітної плати за понаднормову роботу. Місцевий суд

відмовив  йому  в  позові  на  тій  підставі,  що  позивач  та  інші  працівники

працюють за графіком, який вони самі склали.
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Чи правильне рішення суду? Яка робота вважається понаднормовою?    

Як вона оплачується?

 Задача 2

Медична  сестра  медичного  пункту  Дацковська  звернулася  до  суду  із

заявою про стягнення додаткової плати за суміщення професій, яке полягало в

тому,  що  вона,  окрім  своєї  роботи,  виконувала  обов’язки  прибиральниці.

Представник власника проти позову заперечував на тій підставі, що позивачка

виконувала  сумісну  роботу  за  своєю  ініціативою  в  той  час,  коли  не  була

завантажена основною роботою, і власник цієї роботи їй не доручав.

Чи  підлягає  заява  задоволенню?  Чи  є  в  цьому  випадку  суміщення

професій? Як оплачується суміщення професій?

Задача 3

Наказом  від  10  вересня  2018  року  Козловський  був  призначений  на

посаду  вагаря  товарної  станції.  Зарплата  йому нараховувалась  із  розрахунку

окладу  комірника,  що  був  нижчий  на  500  грн.  Козловський  вимагав  від

адміністрації  виплатити  різницю  в  окладах.  Адміністрація  відмовила  у

задоволенні його вимог, посилаючись на те, що Козловському було відомо під

час вступу на роботу про умови оплати праці. Його приймали на роботу вагаря,

але зарплату повинен був отримувати комірника. 

На підставі якого окладу повинна оплачуватися праця Козловського?

Практичне завдання

Складіть проект позовної заяви про поновлення на роботі та оплату за час

вимушеного прогулу.

Джерела:

1. Конституція України.

2. Кодекс законів про працю України 1971 року.

3. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року 

4. Постанова  КМУ  «Про  перелік  товарів,  не  дозволених  для  виплати

заробітної плати натурою» від 03.04.1993 року.
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5. Закон  України  «Про  індексацію  грошових  доходів  населення»  від

03.07.1991 року.

6. Закон  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2019  рік»  від

23.11.2018 року.

7. Закон  України  «  Про  компенсацію  громадянам  частини  доходів  у

зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 року. 

8. Постанова  КМУ  №244  від  03.04.1993  року.  «Про  перелік  товарів,

недозволених для виплати заробітної плати натурою».

9. Постанова  КМУ  №100  «Про  затвердження  порядку  обчислення

середньої заробітної плати» від 8.02.1995 року. 

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від  14.12.1994

року «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці».

Варіант № 10

Теоретичні питання

1. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення.

2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

3. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.

4. Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.

5. Спеціальна  дисциплінарна  відповідальність  :  сутність,  сфера  дії,

правове регулювання.

6. Дисциплінарний  проступок  як  підстава  для  дисциплінарної

відповідальності.

7. Стягнення  за  порушення  трудової  дисципліни  :  види  та  порядок

застосування.
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Завдання до теми

Задача № 1

За систематичне паління на робочому місці Іларіону Павлюку оголосили

догану,  зняли премію, відпустку перенесли з  серпня на  листопад,  зменшили

посадовий оклад до кінця року. 

Які норми трудового законодавства було порушено? 

Задача № 2 

Микита Світлий, головний інженер заводу «Дормаш», 9 вересня прийшов

на роботу у нетверезому стані. Директора заводу про це повідомили 14 вересня.

21 жовтня він звільнив Світлого за появу на роботі у нетверезому стані. Світлий

звернувся із позовом до суду щодо неправомірних дій директора.

 Яке рішення прийме суд?

Задача № 3 

Водій Мочалкін 10 лютого з’явився на роботі о 10:00, тоді як робочий

день  на  підприємстві  розпочинається  о  06:00.  У  пояснювальній  записці

Мочалкін  указав, що він проспав. Директор підприємства про це довідався у

той же день. 

Який  останній  термін,  коли  він  має  право  накласти  на  водія

дисциплінарне стягнення? Які міри можуть бути застосовані до водія? 

Задача № 4 

Муляр  Зиновій  Спиця  був  відсутній  на  роботі  без  поважної  причини

30 січня. Виконроб будівництва дізнався про це лише 25 липня. 6 серпня він

звільнив Спицю з роботи за прогул. 

Чи правомірні дії виконроба? 

Задача № 5

За запізнення на роботу без поважної причини на одну годину Сергію

Жданову  було  оголошено  догану  та  позбавлено  винагороди  за  підсумками

роботи  за  рік  (13  зарплата).  Жданов  звернувся  із  позовом  до  суду  щодо

неправомірних дій адміністрації. 
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Яке рішення прийме суд?

Задача № 6 

За порушення трудової дисципліни Іларіон Павлюк був притягнутий до

дисциплінарної відповідальності. Про це він дізнався з наказу, розміщеного на

дошці оголошень, але під розпис повідомлений не був.  Павлюк звернувся із

заявою до суду про визнання стягнення таким, що не має чинності, оскільки, як

він уважав, був порушений порядок застосування дисциплінарного стягнення. 

Яке рішення повинен прийняти суд? 

Задача № 7

Учитель-методист Гулак 18 вересня під час футбольного матчу перебував

на  трибуні  стадіону  і  під  час  кожної  невдалої  атаки  улюбленої  команди

привселюдно  лаявся  нецензурними  словами.  Про  цей  факт  стало  відомо

дирекції школи, де він працював, і 25 вересня йому було оголошено догану «за

аморальну поведінку у громадському місці».

Уважаючи,  що  з  ним  повелися  незаконно,  Гулак  30  вересня  написав

скаргу до голови райвідділу освіти та просив зняти догану, оскільки трудової

дисципліни він не порушував.

У результаті тривалої перевірки фактів, за скаргою  Гулака  з’ясувалося,

що останній неодноразово з’являвся на уроках у нетверезому стані, з дружиною

своєю  не  проживає,  сплачує  аліменти  на  двох  дітей,  нерідко  пристає  до

старшокласниць із залицяннями тощо. Усе це підтверджувалося поясненнями

учнів, учителів школи та деякими документами.

Після того, як Гулак відмовився дати письмове пояснення щодо зібраних

матеріалів,  голова райвідділу освіти 4 листопада видав наказ про звільнення

його з роботи згідно з п. 3 ст.  41 КЗпП України «за систематичне вчинення

аморальних проступків у побуті і на роботі, що несумісні з виконанням ним

виховних функцій».

Проаналізуйте наведену ситуацію та спробуйте розібратися в термінах і

правильності застосування заходів стягнення.
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 Задача № 8

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

було  наказано  працювати  ще  3  години.  Галкін  відмовився  виконати  це

розпорядження,  посилаючись  на  те,  що  у  зв’язку  з  утомою  він  не  зможе

безпечно вести машину. За це Галкіну була оголошена догана.

Дайте правомірну оцінку діям адміністрації.

Практичне завдання

Складіть  проект  позовної  заяви  про  визнання  незаконним  наказу  про

накладення дисциплінарного стягнення.

Джерела:

1. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 року. 

2. Закон України «Про Державну службу» від 10.12.2015 року.

3. Закон України» Про прокуратуру» від 14.10.2014 року.

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року.

5. Закон  України  «Про  адвокатуру  та  адвокатську  діяльність»  від

05.07.2009 року.

6. Постанова  Пленуму  Верховного  Суду  України  від  06.11.1992  року

«Про практику розгляду судами трудових спорів».

Варіант № 11

Теоретичні питання

1. Поняття,  значення  та  функції  матеріальної  відповідальності  у

трудовому праві. Її відмінності від цивільно-правової відповідальності.

2. Підстава й умови матеріальної відповідальності працівників.

3. Види матеріальної відповідальності працівників.

4. Випадки, що не передбачають матеріальної відповідальності.

5. Зміст  і  порядок  укладення  договору  про  повну  матеріальну

відповідальність.

6. Визначення  розміру  та  порядок  покриття  матеріальної  шкоди,

заподіяної працівником.
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7. Відшкодування моральної шкоди у трудових відносинах.

Завдання до теми

 Задача № 1

 Захар  Пупков,  пекар  приватної  пекарні  «МАРУСЯ»,  перебуваючи  у

нетверезому  стані, переплутав рецептуру тіста і випік 200 буханок неякісного

хліба.  Чи  буде  Пупков  нести  матеріальну  відповідальність?  Відповідь

обгрунтуйте. 

Задача № 2

На територію деревообробного цеху заводу привезли дошки. За вказівкою

начальника  цеху  їх  було  складено  на  вулиці  та накрито  на  випадок  дощу.

Начальник  не  прослідкував  за  тим,  як  це  було  зроблено.  Унаслідок

кількаденних дощів дошки розмокли і стали непридатними для використання.

Хто нестиме матеріальну відповідальність? Яку саме? 

Задача № 3

 Після  закінчення  робочого  дня  бригада  святкувала  день  народження

бригадира.  Уночі  на  території  цеху  сталася  пожежа,  унаслідок  чого  згоріло

2  столи  та  комп'ютер.  Як  було  встановлено,  причиною  пожежі  стали

непогашені  недопалки  у  попільничці,  залишені  після  святкування  дня

народження. Хто нестиме матеріальну відповідальність? Яку саме? 

Задача № 4

Водій сільгосппідприємства «Першотравневий» Черняк, використовуючи

без дозволу адміністрації  автомашину в особистих цілях, потрапив у аварію.

Вартість ремонту склала 27 800 грн. Орім цього, унаслідок дощу загинуло на

току  зерно  вартістю  7400  грн,  яке  нічим  було  вивезти.  Директор

сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Черняка 35 200 грн.

Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?

Задача № 5

У  сільськогосподарському  кооперативі  на  площі  60  га  не  зійшов

соняшник. Під час  перевірки виявилося, що тракторист Івакін посадив насіння
36



втричі  глибше,  ніж передбачалося технологією. Директор кооперативу видав

наказ  про  відрахування  з  зарплати  тракториста  вартості  неодержаного

соняшника, з огляду на  середню врожайність.

Чи є в цьому випадку підстави для притягнення Івакіна до матеріальної

відповідальності? Чи правомірний наказ директора?

Практичне завдання

Складіть проект позовної заяви про  поновлення на роботі й оплату за час

вимушеного прогулу.

Джерела:

1. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 року.

2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 року.

3. Закон  України  «Про  визначення  розміру  збитків,  завданих

підприємству,  установі  організацій  розкраданням,  знищенням  (пануванням),

недостачею  або  втратою  дорогоцінних  металів,  дорогоцінного  каміння  та

валютних цінностей» від 06.06.1995 року.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в

справах  про  відшкодування  шкоди,  заподіяної  підприємствам,  установам,

організаціям, їх працівникам» від 29.12.1992 року.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в

справах  про  відшкодування  моральної  (немайнової)  шкоди»  від

31.03.1995 року.

Варіант № 12

Теоретичні питання

1. Поняття охорони праці.

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

3. Гарантії  прав  працівників  на  охорону  праці  під  час  укладання

трудового договору та під час роботи.

4. Організація охорони праці на виробництві.

5. Нормативно-правові акти з охорони праці.

6. Регулювання з охорони праці у колективному договорі, угоді.
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7. Навчання з питань охорони праці. Види інструктажу.

8. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.

9. Порядок  розслідування  та  обліку  нещасних  випадків,  професійних

захворювань та аварій.

Завдання до теми

Задача № 1

На  фірму  «КАКТУС» звернувся  громадянин  Репетовський  з  наміром

працевлаштування.  Після  співбесіди  з  директором  фірми  Репетовський,  у

супроводі  заступника  директора,  зайшов  до  цеху  підприємства  для

ознайомлення  з  умовами  майбутньої  роботи,  де  з  дозволу  начальника  цеха

ввімкнув один із верстатів, щоб продемонструвати свою майстерність роботи

на ньому і внаслідок необачності покалічив собі руку.

 Чи  буде  вважатись  цей  випадок  трудовим  каліцтвом?  Які  порушення

були допущені з боку роботодавця та які юридичні наслідки настають для нього

в цьому випадку?

 Задача № 2 

Мочалкіна працювала на роботі з особливо шкідливими умовами праці та

їй безоплатно надавалось за встановленими нормами лікувально-профілактичне

харчування. У період вагітності  вона була переведена на іншу легшу роботу

згідно з медичним висновком. 

Чи буде  Мочалкіній  надаватися  лікувальнопрофілактичне  харчування  в

період її роботи на легшій роботі, а також в період відпустки через вагітність і

пологи  та  в  період  відпустки  по  догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею

3-річного віку? 

Задача № 3

На підприємстві «ПРОЛІСОК» стався нещасний випадок, унаслідок якого

робітник цього підприємства Репета отримав каліцтво. Під час розслідування

нещасного випадку було встановлено, що він стався внаслідок недодержання

Репетою правил з техніки безпеки. 
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Чи  буде  в  такому разі  відшкодована  шкода  Репеті,  заподіяна  йому

ушкодженням  здоров’я,  пов’язаним  з  виконанням  ним  трудових  обов’язків?

Якщо так, то ким? Який документ складається за результатами розслідування

нещасного випадку на виробництві?

Задача № 4

За порушення нормативних актів про охорону праці, що були виявлені під

час   перевірки,  державна служба з  питань праці притягнула приватну фірму

«Черный жемчуг»  до  сплати  штрафу.  Власник  і  за  сумісництвом   директор

фірми  сплатити  штраф  відмовився  посилаючись  на  те,  що  на  момент

проведення перевірки він перебував у відрядженні та дозволу на її проведення

не  давав,  до  того  ж,  фірма  є  його  приватною  власністю,  а  на  власність

громадянина закони про охорону праці не поширюються. 

Задача № 5 

Під  час  перевірки  додержання  законодавства  про  працю  на

машинобудівному  заводі  державним  інспектором  з  охорони  праці  були

виявлені такі факти: А) неповнолітні приймаються на роботу без попереднього

медичного огляду; Б) до надурочних робіт і робіт у вихідні дні допускаються, за

їх згодою, жінки, які мають дітей віком до трьох років; В) 15-річна Миронова

працює кур’єром по 4 години в день при 5-денному робочому тижні; Г) трьом

неповнолітнім працівникам передбачено надання щорічної відпустки всупереч

їх бажанню в листопаді. Які з указаних фактів є порушенням законодавства про

охорону праці?

 Задача № 6

Матвійчук, повертаючись додому неосвітленою вулицею пізно вночі

після закінчення роботи, упав з велосипеда та зламав ногу. Свідками були

троє працівників заводу, які закінчили роботу разом з ним. Вони викликали

швидку  допомогу,  і  постраждалого  відвезли  до  лікарні.  Унаслідок  цієї

травми Матвійчук став  особою з інвалідністю другої  групи.  Скласти акт

про нещасний випадок на заводі відмовились, пояснивши, що це побутова

травма.
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Чи законною є відмова скласти акт про нещасний випадок?

Задача № 7 

Токареві  Іванову  була  оголошена  догана  за  роботу  на  верстаті  без

захисних окулярів, а слюсарю Петрову – за відмову від проходження медичного

огляду. Через три дні Іванов знову отримав зауваження за роботу без окулярів,

а  слюсар  Петров  відмовився  пройти  медичний  огляд.  Директор  заводу,

отримавши згоду профкому, звільнив їх за п. 3 ст. 40 КЗпП України.

Чи правильні дії директора?

Практичне завдання

 Скласти позовну заяву про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю

працівника; про відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я.

Джерела:

1. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 року. 

2. Закон  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне

страхування» від 23.09.1999 року.

3. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року.

4. Закон  України  «Про  основи  соціальної  захищеності  осіб  з

інвалідністю» від 21.03.1991 року.

5. Закон  України  «Про  професійний  розвиток  працівників»  від  21.01.

2012 року.

6. Постанова КМУ № 337 від 17 квітня 2019  «Про затвердження Порядку

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

на виробництві».

Варіант № 13

Теоретичні питання

1. Поняття і види трудових спорів, причини їх виникнення.

2. Організація  комісії  з  трудових  спорів,  її  компетенція.  Порядок

виконання рішень КТС.

3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у судах.

4. Колективні трудові спори : предмет, сторони, момент виникнення.
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5. Органи та порядок вирішення колективних трудових спорів.

6. Поняття  страйку  та  порядок  його  проведення.  Визнання  страйку

незаконним.

Завдання до теми

Задача № 1

Захар Пупков, працівник взуттєвої фабрики «ЧОБІТОК», був звільнений з

роботи за власним бажанням 12 березня. Оскільки в цей день він не працював,

то вимоги про розрахунок пред’явив 14 березня, але у зв’язку з відсутністю в

той день касира, йому виплатили всю належну суму 15 березня. 

Чи правомірно був проведений розрахунок? 

Задача № 2 

Між директором державного підприємства «УКРКОНЦЕРТ» і головним

бухгалтером цього підприємства Квіткою виник спір з приводу накладення на

головного бухгалтера дисциплінарного стягнення. Для вирішення питання про

зняття цього стягнення Репетовська подала скаргу до Міністерства  культури

України, якому підпорядковане підприємство «УКРКОНЦЕРТ». 

Чи може Міністерство культури України вирішити цей конфлікт?

 Задача № 3

Працівник приватної пекарні «МАРУСЯ» Максим Дащенко звернувся до

суду  з  позовною  заявою  про  скасування  наказу  про  накладення  на  нього

дисциплінарного  стягнення,  але  суд  не  прийняв  цієї  заяви  до  розгляду,

мотивуючи це тим, що Дащенко повинен був попередньо звернутися до Комісії

з трудових спорів. 

Чи правомірні дії суду?

Задача № 4

Рішення Комісії  з трудових спорів було винесене на користь працівника

14 листопада, а 16 листопада копії цього рішення були вручені сторонам спору. 

У який термін роботодавець повинен у цьому випадку виконати рішення

КТС? Який порядок виконання рішення КТС? 
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Задача № 5

 Медична сестра санаторію-профілакторію заводу «БІОМЕДПРЕПАРАТ»

звернулася 10 вересня до комісії з трудових спорів із заявою, у якій вимагає від

роботодавця зробити їй перерахунки по заробітної плати, оскільки, як їй стало

відомо під час отримання зарплати за липень, що вже протягом 4 місяців їй не

виплачується надбавка за шкідливі умови праці.  Комісія відмовила позивачці,

посилаючись на те, що 3-місячний термін для подання заяви вже вичерпався.

Якими мають бути подальші дії працівниці? 

Задача № 6

 Учитель-методист загальноосвітньої школи Ксенія Мочалкіна звернулася

до комісії з трудових спорів із заявою, у якій вимагає розглянути питання про

невиплату їй надбавок до заробітної плати за вислугу років.  КТС відмовилась

розглядати  спір,  посилаючись на  те,  що це  не входить до її  компетенції,  та

порадила  звернутися  Мочалкіній  до  районного  суду.  Суд,  у  свою  чергу,

відмовив  позивачці,  посилаючись  на  те,  що  строк  звернення  зі спорів

перевищив 3 місяці. Прокоментуйте цю ситуацію.

 Задача № 7

Олена Деркач 10 листопада звернулась з позовом до районного суду про

незаконне  звільнення  її  з  роботи.  Суд  своїм  рішенням  визнав  звільнення

незаконним і зобов’язав роботодавця поновити Деркач на роботі; роботодавець

пояснив,  що зможе поновити працівницю на роботі  не раніше 1 січня,  коли

буде затверджений новий штатний розклад. 

Чи є правомірними дії роботодавця?

Практичне завдання

Скласти позовну заяву про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні

дні;  про  поновлення  на  роботі  й  оплату  за  час  вимушеного  прогулу  у  разі

звільнення працівника з ініціативи роботодавця.

Джерела:

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року.
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2. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів

(конфліктів)» від 03.03.1998 року.

3. Закон України «Про забезпечення  санітарного та епідеміологічного

благополуччя населення» від 06.12.2012 року.

4. Закон  України  «Про  професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії

діяльності» від 15.09.1999 року.

5. Постанова  Пленуму  Верховного  Суду  України  від  06.11.1992  року

«Про практику розгляду судами трудових спорів».

6. Постанова  КМУ  №  96  від  11.02.2015  року  «Про  затвердження

положення про Державну службу України з питань праці».
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТРУДОВЕ ПРАВО»

1. Роль праці та трудового права в житті суспільства.

2. Основні  права  людини  у  сфері  праці  :  міжнародні  стандарти  та

законодавство України.

3. Право на працю – найважливіше право людини – учасника процесу

праці. Поняття та зміст поняття права на працю.

4. Трудове право як самостійна галузь права. Предмет трудового права.

5. Метод  правового  регулювання  трудових  правовідносин  :  поняття,

особливості.

6. Функції трудового права України. 

7. Поняття  джерел  трудового  права  та  їх  класифікація.  Особливості

джерел трудового права.

8. Нормативні акти як джерела трудового права України. Конституція –

основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю й інші закони, що

регулюють трудові відносини. Міжнародно-правові акти – джерела трудового

права. Підзаконні акти – джерела трудового права.

9.  Акти договірного та локального характеру у сфері трудового права.

Акти судової влади як одна з форм трудового права.

10.  Дія  нормативно-правових  актів  у  часі,  просторі,  за  категоріями

працівників.

11.  Система трудового права та система трудового законодавства.

12.  Правове становище працівників у трудових правовідносинах.

13.  Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.

14.  Професійні спілки у трудових правовідносинах: поняття, види, права

й обов’язки.    

15.  Правосуб’єктність трудових колективів. 

16. Державні органи як суб’єкти трудового права України.
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17.  Поняття  соціального  партнерства  :  мета,  форми,  види,  рівні,

принципи, акти.

18.  Організації  та  об’єднання  роботодавців  :  поняття,  види,  права  й

обов’язки у соціально-партнерських відносинах.

19.  Трудові правовідносини як засади предмета трудового права.

20.  Поняття й ознаки трудових правовідносин. 

21.  Сторони і зміст трудових правовідносин. 

22.  Підстави виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин.

23.  Дискримінація у трудових правовідносинах.

24.  Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин.

25.  Колективний  договір:  поняття,  сторони,  зміст,  умови,  сфера

укладення та дії. Недійсність колективного договору.

26.  Порядок  укладення,  реєстрація  та  строк  чинності  колективного

договору,  угоди.  Контроль  за  виконанням  умов  колективних  договорів.

Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори й угоди.

27.  Поняття зайнятості населення та напрями державної політики у цій

сфері.

28.  Органи, які здійснюють працевлаштування.

29.  Поняття  працевлаштування,  його  правові  форми.  Особливості

працевлаштування окремих категорій громадян.

30.  Правовий  статус  безробітних,  громадян,  які  шукають  роботу.

Порядок реєстрації,  перереєстрації  та  ведення обліку громадян,  які  шукають

роботу, і безробітних. Підходяща робота.

31. Поняття  міжнародного трудового  права,  історичні  передумови його

встановлення та розвитку.

32.  Міжнародні  стандарти  праці.  Джерела  міжнародного  трудового

права. 

33. Міжнародна  організація  праці  :  поняття,  мета  створення,  органи,

нормативно-правові акти. 

34.  Зовнішня трудова міграція.
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТРУДОВЕ ПРАВО»

1. Трудовий  договір  як  основна  форма  реалізації  права  на  працю  :

поняття, ознаки й особливості.

2.  Розмежування трудового договору та цивільно-правової угоди.

3.  Форма, зміст і види трудових договорів. Трудова функція працівника.

4.  Випробування  під  час  прийняття  на  роботу  :  терміни,  заборона,

правові наслідки.

5.  Загальний порядок укладення трудового договору. Фактичний допуск

до роботи.

6.  Правові гарантії працівників під час укладення трудового договору. 

7.  Правове регулювання ведення трудових книжок.

8.  Строковий трудовий договір.  Контракт як особливий вид трудового

договору.

9.  Особливості  укладення  трудового  договору  з  сезонними  та

тимчасовими працівниками. 

10.  Правове  регулювання сумісництва, суміщення та заступництва.

11.  Особливості  укладення  трудових  договорів  з  державними

службовцями, неповнолітніми, молодими фахівцями, інвалідами, іноземцями та

з роботодавцями – фізичними особами.

12.  Зміна  умов  трудового  договору  :  поняття,  порядок  здійснення,

правові наслідки.

13.  Переведення  працівників  на  іншу  постійну  роботу  та  на  іншу

тимчасову  роботу.  Конституційні  гарантії  заборони  примусової  праці  та

правове регулювання переведень за трудовим правом.

14.  Поняття  та  значення  трудового  договору.  Відмінність  трудового

договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею.

15. Сторони, зміст і форма трудового договору.

16. Випробування під час прийняття на роботу.
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17. Загальний порядок укладення трудового договору. Фактичний допуск

до роботи.

18. Гарантії для працівників під час укладення трудового договору.

19. Правове  регулювання  ведення  трудових  книжок.  Інструкція  про

порядок ведення трудових книжок працівників.

20. Строковий трудовий договір та особливості його укладення.

21. Контракт як різновид трудового договору. Зміст, форма та сфера його

застосування.

22. Особливості  укладення  трудового  договору  з  сезонними  та

тимчасовими працівниками.

23.  Правове регулювання сумісництва та суміщення.

24.  Особливості  укладення  трудового  договору  з  іноземними

громадянами.

25.  Особливості  укладення  трудового  договору  з  роботодавцями  –

фізичними особами.

26.  Переведення працівника на іншу постійну роботу.

27.  Переведення працівників на іншу тимчасову роботу.

28.  Правове регулювання переміщень працівників.

29.  Конституційні  гарантії  заборони  примусової  праці  та  правове

регулювання переведень за трудовим правом.

30.  Зміна істотних умов праці : порядок проведення, правові наслідки.

31.  Умови  та  підстави  припинення  трудового  договору  та  їх

класифікація.

32.  Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

33. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

34.  Припинення  трудового  договору  за  ініціативою  осіб,  які  не  є

стороною трудового договору. Переважне право на залишення на роботі під час

вивільнення  працівників  у  зв’язку  із  змінами  в  організації  виробництва  та

праці.

35.  Гарантії для працівників під час розірвання трудового договору.
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36.  Порядок звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога під

час звільнення.

37.  Відсторонення працівника від роботи : підстави й умови.

38.  Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством.

39.  Правове регулювання неповного та скороченого робочого часу.

40.  Правове регулювання надурочних робіт.

41.  Режим робочого часу та його види за трудовим правом.

42.  Спеціальні режими робочого часу та їх правове забезпечення.

43.  Поняття та види часу відпочинку за трудовим правом.

44.  Поняття та види відпусток за трудовим законодавством.

45.  Щорічна  основна  відпустка  та  порядок  її  надання.  Перенесення

відпустки.

46.  Щорічні додаткові відпустки, їх види, порядок надання.

47.  Додаткові  відпустки працівникам у зв’язку з навчанням.  Соціальні

відпустки. Творчі відпустки.

48.  Відпустки без збереження заробітної плати та порядок їх надання.

49.  Поняття, структура та джерела виплати заробітної плати.

50.  Тарифна система та її елементи.

51.  Система оплати праці.

52.  Державне регулювання заробітної плати.

53.  Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати праці.

54.  Гарантійні виплати за трудовим правом.

55.  Компенсаційні виплати за трудовим правом. Інструкція про службові

відрядження в межах України та за кордон.

56. Порядок обчислення середнього заробітку. Постанова КМУ № 100 від

08.02.1995 року.

57.  Гарантії права працівників на оплату праці й обмеження утримань у

заробітній платі. Закон України «Про оплату праці».

58.  Порядок виплати заробітної плати. Обмеження утримань із заробітної

плати.
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59.  Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Трудові

обов’язки працівників і роботодавця.

60.  Заохочення працівників за добросовісну працю : правові засади.

61.  Поняття  та  види  дисциплінарної   відповідальності  працівників.

Підстава й умови дисциплінарної відповідальності працівників.

62.  Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

63.  Спеціальна дисциплінарна відповідальність за трудовим правом.

64.  Поняття,  значення,  функції  матеріальної  відповідальності  сторін

трудового договору.

65.  Підстава  й  умови  матеріальної  відповідальності  працівників.  Її

відмінності від цивільно-правової відповідальності.

66.  Види матеріальної відповідальності працівників.

67.  Визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та порядок

відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

68.  Підстава, умови та види матеріальної відповідальності роботодавця за

шкоду, заподіяну працівникові.

69.  Відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах.

70.  Поняття  та  зміст  охорони  праці  за  трудовим  правом,  її  правове

регулювання.

71.  Організація охорони праці на підприємстві.

72.  Охорона праці жінок, молоді.

73.  Розслідування й облік нещасних випадків, професійних захворювань і

аварій, пов’язаних з виробництвом.

74.  Органи нагляду та контролю за охороною праці,  їх повноваження.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

75.  Поняття, види та причини виникнення трудових спорів.

76.  Порядок  утворення  КТС  та  організація  роботи  та  розгляд

індивідуальних трудових спорів у КТС.

77.  Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді.
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78.  Поновлення на роботі незаконно звільнених працівників та оплата за

вимушений прогул.

79.  Поняття, види та сторони колективних трудових спорів.

80.  Примирні  процедури  під  час  вирішення  колективних  трудових

спорів.

81.  Участь  Національної  служби  посередництва  та  примирення  у

вирішенні колективних трудових спорів.

82.  Правове регулювання проведення страйку.
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО»

Підставою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами

матеріалу,  передбаченого  навчальною  програмою  з  відповідної  навчальної

дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями:

– оцінку  «відмінно»  заслуговує  студент,  який  виявив  усебічні,

систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,  уміння

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та

знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою. Зазничай,

оцінку  «відмінно»  ставлять  студентам,  які  засвоїли  взаємозв’язок  основних

понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили

творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу;

– оцінку  «добре»  заслуговує  студент,  який  виявив  повне  знання

навчально-програмного  матеріалу,  успішно  виконує  передбачені  програмою

завдання,  засвоїв  основну  літературу,  рекомендовану  в  програмі.  Зазвичай,

оцінка «добре» виставляється студентам, які  показали систематичні знання з

навчальної дисципліни та здібність до їх самостійного поповнення й оновлення

в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного

навчально-програмного  матеріалу  в  обсязі,  необхідному  для  подальшого

навчання та професійної діяльності; який справляється з виконанням завдань,

що передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою.

Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які  допустили помилки у відповіді,

але  володіють  необхідними  знаннями  для  їх  подолання  під  керівництвом

викладача;

– оцінку  «незадовільно»  ставлять  студентові,  який  виявив  недоліки  в

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та  допустив помилки у

виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, оцінку «незадовільно»

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до
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професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі «Положення

про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993

року  №  161,  а  також  «Тимчасового  положення  про  атестацію  студентів»,

затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року.

Шкала оцінювання : національна та ECTS

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

Підсумкове  оцінювання  рівня  знань  студентів  із  трудового  права

здійснюється на підставі результатів поточного модульного контролю (ПМК),

індивідуальної  роботи  студентів  і  підсумкового  контролю  знань  студентів

(ПКЗ)  за  100-бальною  шкалою.  Завдання  ПМК  та  індивідуальної  роботи

студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на

ПКЗ, –  від 0 до 50 балів.
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ПКЗ  із  навчальної  дисципліни  «Трудове  право»  проводиться  у  формі

заліку та іспиту з ключових питань, що потребують творчої відповіді та уміння

використовувати отримані знання. 

Конкретний  перелік  питань  і  завдань,  що  охоплюють  увесь  зміст

навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і

час їх складання визначається кафедрою та доводиться до відома студентів на

початку навчального року. Екзаменаційний білет містить 3 питання.

До відомості обліку підсумкової успішності вносяться сумарні результати

в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

6 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
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Метод  трудового  права  –  це  сукупність  засобів,  прийомів,  способів

юридичного впливу на поведінку учасників відносин у сфері праці.

Функції  трудового  права –  це  основні  напрями правового  впливу  на

суб’єктів відносин у сфері праці для забезпечення призначення трудового права

та законодавства.

Джерела трудового права – це такі зовнішні форми вираження правових

норм, за допомогою яких забезпечується правове регулювання трудових і тісно

пов’язаних  з  ними  суспільних  відносин  на  підприємствах,  в  установах,

організаціях чи у фізичних осіб, що використовують найману працю.

Колективний  договір –  це  угода,  котра  укладається  для  узгодження

інтересів на підприємстві, установі, організації незалежно від форм власності та

господарювання,  що  використовують  найману  працю  та  мають  права

юридичної особи, між власником або уповноваженим ним органом (особою) з

одного боку, та виборчими органами первинних профспілкових організацій, а в

разі  їх  відсутності  –  представниками,  вільно  обраними  на  загальних  зборах

найманих  працівників  або  уповноваженими  ними  органів  –  з  другого,  яка

містить  зобов’язання  сторін  щодо  врегулювання  трудових,  виробничих  та

інших  соціально-економічних  відносин  і  нормативні  положення,  які

встановлюють умови праці, режими робочого часу та часу відпочинку, а також

додаткові порівняно із законодавством, трудові, соціально-побутові пільги для

працівників.

Безробітний  –  особа  віком  від  15  до  70  років,  яка  через  відсутність

роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як

джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

Зайнятість – це не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана

із задоволенням їх особистих і суспільних потреб з метою одержання доходу

(заробітної плати) у грошовій  або іншій формі, а також діяльність членів однієї

сім’ї,  які  здійснюють  господарську  діяльність  або  працюють  у  суб’єктів

господарювання , заснованих на їх власності , у тому числі безоплатно.
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Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за якою

працівник  зобов’язується   виконувати  роботу,  визначену  цією  угодою,  з

підляганням  внутрішньому  трудовому  розпорядку,  а  роботодавець

зобов’язується  виплачувати зарплату та забезпечувати умови праці, необхідні

для виконання роботи,  передбачені  законодавством про працю,  колективним

договором та угодою сторін.

Працівник –  це  фізична  особа,  яка  безпосередньо  власною  працею

виконує  трудову  функцію  згідно  з  укладеним  з  роботодавцем  трудовим

договором (контрактом) відповідно до закону.

Роботода́вець – власник підприємства,  установи,  організації  або

уповноважений  ним  орган,  незалежно  від  форм  власності,  виду  діяльності,

господарювання,  і фізична  особа,  яка  використовує  найману  працю,  яка

найняла працівника за трудовим договором (контрактом).

Змістом трудового  договору –  це сукупність  умов,  що встановлюють

взаємні  права  й  обов’язки  його  сторін.  Умови,  встановлені  угодою  сторін,

поділяються на основні (необхідні) та додаткові (факультативні).

Професія  – це рід трудової діяльності людини, яка володіє комплексом

спеціальних  знань,  практичних  навичок,  одержаних   шляхом  спеціальної

освіти, навчання чи досвіду. 

Спеціальність – це сукупність набутих шляхом спеціальної підготовки

та досвіду роботи знань,  набутих шляхом спеціальної підготовки,  та  досвіду

роботи,  знань,  умінь  та  навичок,  необхідних  для  виконання  певного  виду

трудової діяльності в межах даної професії.

Кваліфікація –  це  рівень  підготовленості,  майстерності,  ступінь

готовності  до  виконання  праці  за  певною  спеціальністю  чи  посадою,  що

визначається розрядом, класом  чи іншими атестаційними категоріями. 

Посада – це службове становище працівника, зумовлене колом його прав

та обов’язків  та характером відповідальності.

Трудова  книжка –  це  основний  документ  про  трудову  діяльність

працівника.
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Примусова праця – це робота або служба, що вимагається від будь-якої

особи під загрозою якогось покарання, для потреб. Ця особа не запропонувала

добровільно своїх послуг.

Припинення  трудового  договору –  це  закінчення  дії  трудових

правовідносин  працівника  з  роботодавцем  у  всіх  випадках,  передбачених

законодавством про працю.

Розірвання  трудового  договору означає  припинення  трудових

правовідносин одностороннім волевиявленням (чи роботодавця, чи працівника,

чи осіб, які не є стороною трудового договору).

Відстороненням уважається  тимчасове  недопущення  працівника  до

виконуваної роботи у випадках, установлених законодавством, із збереженням

місця роботи і , як правило, без збереження зарплати.

Робочий  час  –  це час,  протягом  якого  працівник  згідно  із

законодавством,  колективним  і  трудовим  договором,  з  підпорядкуванням

правилам внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові

обов’язки  на  підприємстві,  в  установі,  організації  або  фізичної  особи  –

роботодавця.

Неповний робочий час  – це час, який може бути встановлено за угодою

роботодавця та працівника на певний строк і без зазначення строку.

Скорочена  тривалість  робочого  часу  -  це  вид  робочого  часу,  який

встановлюється законодавством (ст. 51 КЗпП), є обов’язковим для роботодавця

й оплачується як робочий час нормальної тривалості.

Вахтовий режим роботи – особлива форма організації робіт, специфіка

якої  полягає  у  використанні  трудових  ресурсів  поза  місцем  їх  постійного

перебування  за  умови,  коли не  може бути  забезпечене  щоденне  повернення

працівників до місця проживання.

Нічним уважається час з 22-ої години вечора до 6-ої години ранку.

Режим робочого часу – це розподілення часу роботи в межах доби чи

іншого календарного періоду. Він передбачає п'яти або шестиденний робочий
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тиждень,  початок  і  кінець  робочого  дня,  час  і  тривалість  обідньої  перерви,

число змінюється протягом облікового періоду .

Понаднормованими вважаються  роботи  понад  встановлену  тривалість

робочого дня, які виконуються за розпорядженням роботодавця у виняткових

випадках, визначених законодавством .

Час відпочинку – це проміжок часу, протягом якого працівник згідно з

законодавством  і  локальними  нормативними  актами  вільний  від  виконання

трудових обов’язків і який він має право використовувати на свій розсуд .

Відпустка –  це  встановлена  законом,  колективним  договором  або

трудовим  контрактом  певна  кількість  календарних  днів  безперервного

відпочинку, які надаються працівникові роботодавцем у календарному році з

оплатою або без оплати праці їх та із збереженням місця роботи (посади) за

працівником на цей час .

Відсторонення працівника від роботи – тимчасове усунення працівника

від виконання роботи за рішенням уповноважених на це органів, як правило, з

одночасним  припиненням  виплати  заробітної  плати,  яке  може  мати  місце

тільки у випадках, встановлених законодавством.

Оплата  праці –  це  встановлена  угодою сторін  (не  нижче  державного

мінімуму)  та  передбачена  колективними  договорами,  угодами  систематична

винагорода працівника за виконану роботу відповідно до трудового договору.

Заробітна  плата є  винагородою  в  грошовій  формі,  яку  роботодавець

забов’язаний  виплачувати  працівникам  за  працю  за  кінцевим  результатом

роботи  відповідно  до  заздалегідь  встановлених  норм  за  рахунок  коштів,

зароблених трудовим колективом, без обмеження її максимальними межами та

яка  не  може  бути  нижче  мінімального  встановленого  державного  розміру

оплати праці.

Мінімальна  заробітна  плата  –  це  законодавчо  встановлений  розмір

заробітної  плати  за  просту,  некваліфіковану  працю,  нижче  якого  не  може

проводитись оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці.
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Індексація  заробітної  плати  –  це  встановлений  законами  й  іншими

нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів

громадян,  що  дає  можливість  частково  або  повністю  відшкодувати  їм

подорожчання споживчих товарів і послуг .

Вихідна  допомога –  грошова  сума,  що  виплачується  одноразово  у

встановлених законодавством про працю випадках у разі припинення трудового

договору. 

Тарифна система оплати праці – це сукупність нормативних актів, що

приймаються  в  централізованому  та  локальному  порядку  та  забезпечують

диференціацію оплати праці залежно від складності (кваліфікації) праці, умов

праці (важкості, шкідливості, кліматичних умов), характеру та значення праці.

Нормування  праці  –  це  розроблення  та  встановлення  у  порядку,

передбаченому  законодавством,  обґрунтованих  нормативів  і  норм  праці  для

даного трудового процесу та за певних виробничих умов.

Система  оплати  праці  – це  сукупність  правил,  які  визначають

співвідношення  між  мірою  праці  та  мірою  винагороди  працівників.  Є  дві

основні системи оплати праці:  почасова та відрядна.

Внутрішній  трудовий  розпорядок визначає  організацію  та  порядок

роботи, а також пов’язані з цим права й обов’язки роботодавця та працівників.

Заохочення за працю – це публічне визнання заслуг працівника та його

успіхів у роботі .

Дисциплінарна  відповідальність працівників  є  одним  із  видів

юридичної  відповідальності,  що встановлена  законодавством за  протиправну

поведінку працівника.

Дисциплінарний  проступок  –  це  винне  протиправне  невиконання  чи

неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків. 

Прогул –  відсутність  працівника  на  роботі  без  поважних  причин  як

протягом  усього  робочого  дня,  так  і  більше трьох  годин без  перервано  або

сумарно протягом робочого дня.
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Режим робочого часу – розподіл робочого часу в межах доби або іншого

календарного періоду. 

Повна  матеріальна  відповідальність –  обов’язок  працівника

відшкодувати  шкоду,  яку  він  спричинив  роботодавцю  в  повному  розмірі

шкоди. 

Здоров’я –  це  стан  повного  фізичного,  душевного  та  соціального

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.

Охорона  праці –  це  система  правових,  соціально-економічних,

організаційно-технічних і лікувально-профілактичних засобів, спрямованих на

збереження здоров'я і працездатності людини у процесі праці.

Особлива охорона праці  жінок –  установлена  спеціальними нормами

система  правових  заходів,  яка  забезпечує  з  урахуванням  фізіологічних

особливостей жіночого організму, його материнської функції, безпечні умови

роботи для організму матері (майбутньої матері) та її потомства.

Трудові  спори –  це  неврегульовані  шляхом безпосередніх  переговорів

розбіжності  між  сторонами  соціально-трудових  відносин  щодо  застосування

законодавства про працю та встановлення нових чи зміни існуючих умов праці,

що передані на розгляд уповноваженого юрисдикційного органу.

Причини трудових спорів – це негативні чинники, що виникають,через

різне  оцінювання  сторонами  спору  порядку  здійснення  суб’єктивного

трудового права або виконання трудового обов’язку.

Індивідуальні  трудові  спори  –  це  неврегульовані  розбіжності  між

працівником  і  роботодавцем  щодо  укладення,  виконання  та  розірвання

трудового договору, дотримання норм трудового договору, дотримання норм

трудового  законодавства,  які  стали  предметом  розгляду  юрисдикційного

органу.

Порядок розгляду трудового спору – це  законодавчо  встановлена для

компетентного  юрисдикційного  органу  форма  процесу  розгляду  трудового

спору,  починаючи  з  прийняття  заяви  з  приводу  спору  та  закінчуючи

ухваленням рішення за нею.
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Колективний  трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли

між  сторонами  соціально-трудових  відносин,  щодо  встановлення  нових,  або

зміни  існуючих  умов  праці  та  виробничого  побуту;  укладення  та  зміни

колективного  договору,  угоди;  виконання  колективного  договору,  угоди  або

окремих її положень; невиконання вимог законодавства про працю.

Примирна комісія – це орган, призначений для вироблення рішення, що

може  задовольнити  сторони  колективного  трудового  спору  та  складається  з

представників сторін.

Переведення на іншу роботу – доручення працівникові роботи, що не

відповідає  спеціальності,  кваліфікації  чи  посаді,  визначеним  трудовим

договором. 

Переміщення – доручення працівникові роботи в межах спеціальності,

кваліфікації  чи  посади,  обумовлених  трудовим  договором,  але  на  іншому

робочому  місці  чи  структурному  підрозділі  в  тій  же  місцевості,  іншому

механізмі або агрегаті на тому ж підприємстві. 

Трудовий арбітраж  – це орган, який складається із залучених сторонами

колективного трудового спору фахівців, інших осіб і  ухвалює рішення по суті

спору.

Страйк –  це  тимчасове,  колективне,  добровільне  припинення  роботи

працівниками підприємства з метою вирішення колективного трудового спору.
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