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ВСТУП
Трудове право – одна з провідних галузей права, оскільки саме в
сфері застосування праці переплітаються життєво важливі інтереси
різних соціальних груп, інтереси державні, суспільні і приватні. Від
методів правового регулювання праці багато в чому залежить
суспільний спокій і відчуття взаємного порозуміння між суб’єктами
трудових правовідносин. Це сфера, в якій задіяно найбільше число
членів суспільства. А тому вона заслуговує на особливо пильну увагу
як держави, так і юристів, а також і безпосередніх учасників трудових
відносин. Це особливо актуально з огляду на те, що в умовах
становлення ринкових відносин в Україні значно розширились
договірні засади регулювання трудових відносин, зросла роль
колективного договору, почали укладатись угоди на різних рівнях.
Назріла необхідність проведення радикальної реформи трудового
законодавства.
Важливою умовою функціонування трудових відносин є їх правове
забезпечення. Це стимулює попит на майбутніх юристів, які мають
ґрунтовні знання основ трудового законодавства та навичок їх
застосування. На досягнення цієї мети і спрямована навчальна
дисципліна «Трудове право», яка покликана забезпечити набуття
майбутніми фахівцями з правознавства навичок застосування норм
трудового права у практичних ситуаціях при роботі з кадровими
ресурсами, профспілками, партнерами, державними органами,
навчити їх працювати з договорами, звітністю та іншою кадровою
документацією, будувати свою професійну юридичну діяльність на
принципах, що закріплені в діючому трудовому законодавстві.
Термін «трудове право» вживається, як відомо, в трьох значеннях:
по-перше, як галузь національного права України; по-друге, як наука;
по-третє, як навчальна дисципліна в системі юридичної освіти.
Як галузь права трудове право являє собою систему правових
норм, що регулюють сукупність суспільних відносин працівників із
роботодавцями, а також інші відносини, що випливають із трудових
або тісно пов’язані з ними і встановлюють права й обов’язки в галузі
праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від
форми власності та відповідальність у разі їх порушення.
Трудове право як наука становить систему об’єктивних знань про
поняття, розвиток, закономірності, принципи самостійної галузі права.
Трудове право як навчальна дисципліна – це систематизовані
відповідно до типової програми знання щодо предмета правового
регулювання норм цієї галузі права, їх особливостей.
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Предметом навчальної дисципліни є трудове право у всіх своїх
виявах: як галузь права, як система законодавства, як наука, що вивчає
трудове право.
Міждисциплінарні
зв’язки
визначаються
інтегральним
характером навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом;
тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а також
юридичних дисциплін. Програма курсу враховує набуті студентами
знання під час опанування положень навчальних курсів «Теорія
держави і права», «Конституційне право», «Цивільне право»,
«Адміністративне право», «Кримінальне право». Водночас вивчення
трудового права стане основою для опанування студентами таких
навчальних дисциплін як «Право соціального забезпечення» та
«Основи охорони праці».
Навчальну програму навчальної дисципліни «Трудове право»
розроблено на основі чинного законодавства України з урахуванням
змін, обумовлених становленням ринкової економіки та формуванням
правової Української держави. До програми включено всі основні
теми курсу, які охоплюють як теоретичні проблеми науки трудового
права, так і положення чинного законодавства та практики його
застосування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких
змістових модулів:
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення трудового права.
Правовідносини у трудовому праві. Основи реалізації права на працю.
Модуль 2. Трудовий договір. Основні умови праці як об’єкт
правового регулювання.
Модуль 3. Юридична відповідальність у трудовому праві.
Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета вивчення дисципліни «Трудове право» полягає в
отриманні студентами теоретичних знань у сфері правового
регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин; набутті
практичних навичок застосування правових норм, що регламентують
ці відносини; формуванні правосвідомості і правової культури у
майбутніх юристів.
1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Трудове
право» є вивчення студентами основних понять, принципів та
інститутів трудового права, визначення напрямків правового
регулювання трудових відносин; набуття навичок роботи з
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нормативними актами, вміння вирішувати практичні ситуації у сфері
правового регулювання трудових правовідносин.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
– основні положення доктрини та джерел трудового права;
– стан судової практики, предмет, метод, систему і принципи
трудового права;
– зміст основних інститутів трудового права;
– правовий статус суб’єктів трудового права;
– сферу дії трудового законодавства та тенденції його розвитку в
умовах ринкової економіки;
уміти:
– володіти понятійно-категоріальним апаратом трудового права,
юридичною термінологією;
– правильно застосовувати норми трудового права до
конкретних правових відносин;
– застосовувати чинне трудове законодавство в професійній
юридичній діяльності;
– складати правові документи з питань трудових відносин;
– аналізувати тенденції юридичної практики;
– обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм трудового
права на практиці.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин,
4 кредити ЄКТС.
Для більш досконалого і поглибленого засвоєння навчального
матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з
нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку
практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науковоприкладних знань студентам спеціальності 081 «Право» пропонується
навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
дисципліни «Трудове право». Посібник містить програму і
тематичний план курсу, методичні рекомендації до кожної теми
(вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчальнопізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та
індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із
зазначенням проблемних питань курсу, питань для самостійного
опрацювання, ситуаційних задач, тем рефератів; завдання для
самоконтролю знань; список рекомендованих інформаційних джерел
та літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та
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методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання
знань, перелік питань до поточного та підсумкового контролю.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни
«Трудове право» схвалена
Вченою радою ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
_ ____________2016 р., протокол №_
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення трудового права.
Правовідносини у трудовому праві. Основи реалізації права на
працю
Розділ І. Загальнотеоретичні положення трудового права
Тема 1. Трудове право як галузь у системі права України
Становлення і розвиток трудового права.
Поняття трудового права як самостійної галузі права. Предмет
правового регулювання трудового права. Загальна характеристика
суспільних вiдносин, які складають предмет трудового права.
Метод правового регулювання трудових відносин та його ознаки.
Державно-нормативний метод правового регулювання. Локальнодоговірний метод. Єдність і диференціація трудового права.
Функції трудового права. Зміст соціальної, захисної та виробничої
функцій трудового права.
Місце трудового права в національній системi права України.
Взаємозв’язок і розмежування трудового права з іншими галузями
системи
права
України
(конституційним,
цивільним,
адміністративним, правом соціального забезпечення).
Система трудового права. Загальна та Особлива частини трудового
права. Інститути трудового права. Співвідношення системи трудового
права і системи трудового законодавства.
Предмет і система науки трудового права. Значення науки
трудового права в реформуванні трудового законодавства.
Тенденції розвитку трудового права у сучасних умовах. Адаптація
трудового законодавства України до принципів міжнародного та
європейського трудового права.
Система і основні завдання навчальної дисципліни «Трудове
право».
Тема 2. Джерела трудового права
Поняття джерел трудового права України, форми їх вираження.
Класифікація джерел трудового права.
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Конституція України як основне джерело трудового права. Закони
та підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел трудового
права. Систематизація трудового законодавства України.
Акти соціального партнерства як джерела трудового права.
Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості.
Роль професійних спілок і трудових колективів у галузі правового
регулювання праці.
Значення рішень Конституційного Суду України та керівних
роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для однакового
застосування усіма підприємствами, установами, організаціями та
судовими органами чинного законодавства про працю.
Дія нормативно-правових актів, які є джерелами трудового права, у
часі, просторі та за категоріями працівників.
Основні напрями реформування трудового законодавства.
Міжнародно-правові акти про працю як джерела трудового права.
Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці
Поняття міжнародно-правового регулювання праці та способи
впливу міжнародних норм на національне трудове законодавство.
Універсальні та регіональні джерела міжнародно-правового
регулювання: класифікація й загальна характеристика.
Декларації ООН у сфері забезпечення трудових прав людини
(ООН, 1966 р.), Декларація тисячоліття (ООН, 2000 р.).
Мета створення Міжнародної організації праці (МОП), її основні
завдання, структура і компетенція. Статут МОП. Щорічні конференції
МОП. Адміністративна Рада. Міжнародне Бюро праці (МБП) та його
відділення. Комітети Міжнародного Бюро праці. Видавнича діяльність
МБП.
Форми правових актів, що приймаються МОП. Порядок прийняття
конвенцій та рекомендацій. Ратифікація конвенцій державамичленами МОП. Сфера застосування конвенцій МОП. Загальна
характеристика конвенцій і рекомендацій МОП з питань основних
прав людини, зайнятості, соціальної політики, регулювання питань
праці, колективних трудових відносин, умов праці, праці жінок, дітей і
підлітків, осіб похилого віку. Декларація МОП про основоположні
принципи і права у сфері праці 1998 р.: зміст і значення.
Європейські міжнародні акти щодо захисту соціальних прав
людини. Акти Ради Європи і Європейського Союзу. Європейська
соціальна хартія (переглянута) (Рада Європи, 1961 р., 1996 р.). Хартія
основних прав Європейського Союзу (ЄС, 2000 р.).
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Двосторонні договори України з іншими державами про
працевлаштування і соціальний захист працівників.
Вплив міжнародного та європейського трудового права на розвиток
трудового права України. Засоби імплементації міжнародних
трудових норм у трудове право України.
Тема 4. Принципи трудового права України
Поняття і значення принципів трудового права. Класифікація
принципів трудового права.
Співвідношення основних принципів з принципами окремих
інститутів трудового права. Співвідношення принципів і норм права.
Зміст і конкретизація основних принципів трудового права.
Принцип забезпечення права на працю. Принцип захисту прав людини
у сфері застосування праці. Принцип свободи праці й свободи
трудового договору. Принцип заборони примусової праці. Принцип
рівності прав і можливостей та заборони дискримінації у сфері праці.
Принцип сприяння. Принцип свободи об’єднання.
Зміст і конкретизація принципів окремих інститутів трудового
права. Принципи інституту зайнятості та працевлаштування.
Принципи інституту трудового договору. Принципи інститутів
робочого часу та часу відпочинку. Принципи інституту оплати праці.
Принципи інституту дисципліни праці. Принципи інституту охорони
праці.
Розділ ІІ. Правовідносини у трудовому праві
Тема 5. Трудові правовідносини
Поняття та особливості трудових правовідносин. Ознаки трудових
правовідносин. Види трудових правовідносин і підстави їх
класифікації. Поняття і особливості індивідуальних трудових
правовідносин. Поняття і особливості колективних трудових
правовідносин, їх співвідношення з індивідуальними трудовими
правовідносинами. Організаційно-управлінські відносини. Соціальнопартнерські правовідносини. Відносини щодо зайнятості та
працевлаштування. Відносини щодо професійної підготовки,
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Відносини щодо
нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства.
Структура трудових правовідносин. Матеріальний та юридичний
зміст трудових правовідносин. Об’єкт трудових правовідносин.
Суб’єкти трудового права та трудових правовідносин. Працівники і
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роботодавці як суб’єкти індивідуальних трудових правовідносин.
Трудова
правосуб’єктність
працівника:
виникнення,
зміст,
припинення, випадки обмеження. Трудова правосуб’єктність
роботодавця. Суб’єкти колективних трудових правовідносин.
Державні органи як суб’єкти трудових правовідносин.
Підстави
виникнення, зміни
та
припинення
трудових
правовідносин. Поняття та види юридичних фактів.
Тема 6. Правовий статус профспілок. Участь працівників в
управлінні організаціями
Профспілкові органи як суб’єкти трудового права. Правове
положення профспілок. Основні функції та права профспілок.
Загальна характеристика законодавства про профспілки. Порядок
утворення, легалізація та припинення діяльності профспілок. Права,
гарантії та обов’язки профспілок, їх об’єднань відповідно Закону
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності».
Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації
на підприємстві. Відповідальність профспілок.
Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Основні функції та
повноваження трудових колективів. Форми участі працівників в
управлінні підприємством, установою, організацією. Органи
трудового колективу: порядок створення, повноваження.
Співвідношення прав профспілок і повноважень трудових
колективів.
Тема 7. Правовий статус організацій роботодавців
Поняття організацій роботодавців та їх об’єднань. Право
роботодавців на об’єднання. Мета та завдання діяльності організацій
роботодавців. Законодавство України про правовий статус організацій
роботодавців. Принципи створення та діяльності організацій
роботодавців та їх об’єднань. Порядок створення та припинення
діяльності організацій роботодавців. Повноваження роботодавців та їх
організацій у колективно-договірному регулюванні. Права та
обов’язки роботодавців та їхніх об’єднань щодо захисту прав своїх
членів.
Розділ ІІІ. Основи реалізації права на працю
Тема 8. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування
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Поняття зайнятості. Право громадян на зайнятість. Державні
гарантії у сфері зайнятості населення. Право особи на вибір місця,
виду діяльності та роду занять. Право особи на професійну орієнтацію
та професійне навчання. Право особи на соціальний захист у разі
настання безробіття. Право особи на трудову діяльність за кордоном.
Право особи на захист від проявів дискримінації у сфері зайнятості
населення. Право особи на доступ до інформації у сфері зайнятості
населення. Право особи на захист прав у сфері зайнятості населення.
Принципи, мета та основні напрями державної політики у сфері
зайнятості населення. Заходи щодо сприяння зайнятості населення, їх
зміст. Професійна орієнтація та професійне навчання незайнятих
громадян. Стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на
створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних.
Створення умов для самозайнятості населення та підтримка
підприємницької ініціативи. Сприяння забезпеченню молоді першим
робочим місцем та запровадження стимулів для стажування молоді,
яка навчається. Сприяння зайнятості інвалідів. Забезпечення участі
безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового
характеру.
Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної
політики у сфері зайнятості населення.
Поняття та порядок працевлаштування громадян. Здійснення
Державною службою зайнятості України реєстрації безробітних та
ведення обліку осіб, які звертаються за сприянням у
працевлаштуванні. Діяльність суб’єктів господарювання, які надають
послуги з посередництва у працевлаштуванні. Застосування праці
іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Правовий статус безробітного. Порядок набуття статусу
безробітного. Права та обов’язки зареєстрованих безробітних.
Особливі гарантії для окремих категорій безробітних, які втратили
роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.
Підходяща робота для безробітного. Право на матеріальне
забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги. Види
забезпечення на випадок безробіття. Допомога по частковому
безробіттю. Припинення реєстрації безробітного.
Тема 9. Правові засади соціального діалогу
Соціальний діалог як механізм реалізації соціального партнерства.
Законодавство України про соціальний діалог. Основні принципи
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соціального діалогу. Рівні та сторони соціального діалогу. Форми
здійснення соціального діалогу.
Органи соціального діалогу. Національна тристороння соціальноекономічна рада: завдання, функції. права, склад, порядок створення
та організація діяльності. Територіальні, галузеві (міжгалузеві)
тристоронні (двосторонні)
соціально-економічні
ради, інші
тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо):
повноваження та організація роботи.
Тема 10. Колективні договори та угоди
Поняття, юридична природа та значення колективного договору.
Правові підстави й умови укладення колективного договору. Сторони
колективного договору. Строк чинності колективного договору.
Сфера укладення колективного договору.
Зміст колективного договору. Права та обов’язки сторін
колективного договору. Нормативні та зобов’язальні положення
колективного договору. Недійсність умов колективного договору.
Порядок ведення колективних переговорів та укладення
колективних договорів. Учасники колективних переговорів, їх права
та обов’язки. Гарантії та компенсації на період переговорів.
Підготовка проекту колективного договору. Порядок вирішення
розбіжностей під час ведення колективних переговорів. Підписання
колективного договору. Реєстрація колективного договору. Внесення
змін і доповнень до колективного договору.
Колективні угоди: поняття і сторони. Генерельні, галузеві та
регіональні угоди, сфера їхньої дії та зміст. Порядок укладання й
зміни угод. Реєстрація колективних угод. Внесення змін і доповнень
до колективних угод.
Контроль за виконанням колективних договорів і угод та
відповідальність за їх порушення і невиконання.
Модуль 2. Трудовий договір. Основні умови праці як об’єкт
правового регулювання
Розділ ІV. Трудовий договір
Тема 11. Поняття трудового договору та порядок його
укладення
Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового
договору від суміжних цивільно-правових договорів, які пов’язані з
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працею (підряду, доручення, авторського та ін.). Сторони трудового
договору. Зміст трудового договору. Нормативні та погоджувальні
умови трудового договору. Необхідні та факультативні умови
трудового договору. Недійсність умов трудового договору, які
погіршують становище працівників порівняно з вимогами чинного
законодавства про працю.
Строк трудового договору. Письмова й усна форми трудового
договору. Випадки додержання обов’язкової письмової форми
трудового договору.
Юридичні гарантії при прийнятті на роботу. Гарантії при прийнятті
на роботу неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей,
інвалідів та інших категорій громадян. Обмеження при прийнятті на
роботу. Вимоги, які висуваються щодо віку і стану здоров’я
працівників.
Порядок укладення трудового договору. Документи, що надаються
при укладенні трудового договору. Загальні вимоги при обробці
персональних даних працівника і гарантії їхнього захисту.
Випробування при прийнятті на роботу. Строк випробування.
Результати випробування.
Тема 12. Види трудового договору
Безстроковий трудовий договір. Строковий трудовий договір.
Трудовий договір про тимчасову роботу. Трудовий договір про
сезонну роботу.
Контракт як особлива форма трудового договору. Сфера
застосування контракту. Порядок укладання контракту з керівником
державного підприємства. Порядок укладання контракту при
прийнятті (найманні) на роботу працівника.
Трудовий договір про сумісництво. Трудовий договір про
суміщення професій і посад. Трудовий договір про тимчасове
заступництво керівника підприємства. Трудовий договір з
працівником про тимчасове виконання обов’язків за вакантною
посадою.
Трудовий договір про надомну роботу Трудовий договір з молодим
спеціалістом. Трудовий договір з державним службовцем. Трудовий
договір з роботодавцем-фізичною особою. Трудовий договір
працівника, що приймається за конкурсом. Трудовий договір з
працівником-мігрантом.
Тема 13. Зміна умов трудового договору
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Поняття зміни умов праці та її організаційно-правові форми.
Поняття переведення на іншу роботу, види переведень. Постійні та
тимчасові переведення. Переведення у разі виробничої потреби та
простою. Переведення на легшу роботу за станом здоров’я.
Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від
переведення.
Зміна істотних умов праці.
Тема14. Припинення трудового договору
Поняття припинення та розірвання трудового договору, їх
розмежування. Загальні підстави припинення трудового логовору, їх
класифікація.
Припинення трудового договору за підставами, у яких присутня
взаємна воля сторін.
Розірвання з ініціативи працівника трудового договору, укладеного
на невизначений строк. Розірвання строкового трудового договору з
ініціативи працівника.
Загальні та додаткові підстави розірвання трудового договору з
ініціативи власника або уповноваженого органу. Порядок розірвання
трудового договору з ініціативи роботодавця. Поняття відсторонення
від роботи і його відмінність від розірвання трудового договору.
Розірвання трудового договору з ініціативи органів, які не є
сторонами трудового договору.
Припинення трудового договору у зв’язку з порушенням правил
прийняття на роботу.
Порядок оформлення звільнення працівників і проведення
розрахунку. Вихідна допомога.
Правові наслідки незаконного звільнення.
Розділ V. Основні умови праці як об’єкт правового
регулювання
Тема 15. Правове регулювання робочого часу
Поняття та види робочого часу. Правові нормативи робочого часу.
Поняття та види робочого дня, робочої зміни та робочого тижня.
Нормальна тривалість робочого часу. Скорочена тривалість робочого
часу. Тривалість роботи напередодні святкових, вихідних і неробочих
днів. Тривалість роботи в нічний час. Неповний робочий час.
Режими робочого часу і порядок їх встановлення. Види режимів
робочого часу. Режим змінної роботи. Вахтовий метод організації
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робіт. Гнучкий графік роботи. Режим роботи з розподілом робочого
часу на частини (роздроблений робочий день). Режим ненормованого
робочого дня.
Поняття обліку робочого часу. Поденний та підсумований облік
робочого часу.
Робота понад встановлену тривалість робочого дня. Поняття
надурочних робіт і порядок їх застосування. Обмеження надурочних
робіт і заборона залучення до них окремих категорій працюючих.
Граничні норми застосування надурочних робіт. Порядок одержання
дозволу для проведення надурочних робіт. Чергування.
Тема 16. Правове регулювання часу відпочинку
Право працівників на відпочинок і його гарантії. Поняття і види
часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня, зміни. Вихідні дні.
Особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих
підприємствах і в організаціях, що займаються обслуговуванням
населення. Святкові та неробочі дні. Винятковий порядок залучення
до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні.
Поняття і види відпусток. Щорічна основна відпустка і порядок її
надання. Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання.
Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка.
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях. Соціальні відпустки.
Відпустки без збереження заробітної плати.
Порядок надання відпусток. Графіки відпусток.Обчислення стажу
роботи, що дає право на щорічну відпустку. Перенесення щорічної
відпустки. Право на щорічну відпустку у разі переведення працівника
на інше місце роботи. Поділ щорічної відпустки на частини.
Відкликання з відпустки.
Порядок оплати відпусток. Грошова компенсація за невикористані
щорічні відпустки.
Тема 12. Оплата праці
Поняття, функції і принципи оплати праці. Методи правового
регулювання оплати праці. Державне регулювання оплати праці.
Договірне регулювання оплати праці. Державні соціальні стандарти й
гарантії у сфері оплати праці. Мінімальна заробітна плата: поняття,
функції, умови визначення її розміру. Порядок встановлення і
перегляду розміру мінімальної заробітної плати.
Поняття заробітної плати. Відмінність заробітної плати від
винагород за цивільно-правовими договорами, гарантійних і
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компенсаційних виплат. Структура заробітної плати. Основна та
додаткова частини заробітної плати. Інші заохочувальні та
компенсаційні виплати.
Тарифна система оплати праці та її елементи: тарифні сітки,
тарифні ставки, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні
характеристики (довідники).
Організація оплати праці на підприємстві. Нормування праці. Види
норм праці: норми виробітку, норми часу, норми обслуговування,
норми чисельності. Системи оплати праці та їх види. Відрядна
система оплати праці. Погодинна система оплати праці. Оплата праці
при відхиленні від умов, передбачених тарифами.
Порядок виплати заробітної плати. Форми виплати заробітної
плати. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати.
Порядок обчислення середньої заробітної плати. Індексація заробітної
плати. Компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку із
затримкою термінів її виплати. Відрахування із заробітної плати.
Обмеження відрахувань від заробітної плати.
Поняття гарантійних виплат. Види гарантійних виплат. Гарантійні
доплати, їхні види. Поняття компенсаційних виплат. Види
компенсаційних виплат.
Тема 18. Професійна підготовка і підвищення кваліфікації
працівників
Правові
питання
організації
виробничого
навчання,
перекваліфікації або навчання інших професій.
Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на
виробництві.
Пільги для працівників, які навчаються без відриву від
виробництва в середніх, професійно-технічних, вищих навчальних
закладах та аспірантурі. Пільги працівникам, допущеним до вступних
іспитів у вищі навчальні заклади.
Модуль 3. Юридична відповідальність у трудовому праві.
Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права
Розділ VІ. Юридична відповідальність у трудовому праві
Тема 19. Трудова дисципліна
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Правове
регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Правила
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внутрішнього трудового розпорядку: типові, галузеві, локальні.
Структура та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку.
Статути і положення про дисципліну. Основні трудові обов’язки
сторін трудового договору.
Система стимулювання праці за трудовим правом. Заохочення за
успіхи в роботі:поняття, підстави, види та порядок застосування.
Заохочення за особливі трудові заслуги. Державні нагороди.
Тема 20. Дисциплінарна відповідальність
Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни та
її види. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність.
Критерії розмежування загальної та спеціальної дисциплінарної
відповідальності.
Дисциплінарний
проступок
як
підстава
дисциплінарної відповідальності та його елементи. Дисциплінарні
стягнення: порядок їх застосування, оскарження і зняття.
Додаткові заходи правового впливу, що можуть застосовуватись до
порушників трудової дисципліни. Заходи громадського впливу.
Повноваження трудових колективів, профспілкових комітетів у
забезпеченні трудової дисципліни.
Тема 21. Матеріальна відповідальність сторін трудового
договору
Поняття та функції матеріальної відповідальності. Правова природа
матеріальної відповідальності, її відмінність від цивільно-правової
відповідальності.
Підстава і умови притягнення до матеріальної відповідальності.
Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної
відповідальності та його елементи. Випадки, що виключають
матеріальну відповідальність працівників.
Види матеріальної відповідальності працівників. Обмежена
матеріальна відповідальність та її випадки. Повна матеріальна
відповідальність та її випадки. Поняття, зміст і порядок укладення
договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.
Поняття, зміст і порядок укладення договору про повну колективну
(бригадну) матеріальну відповідальність.
Строки притягнення працівників до матеріальної відповідальності.
Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником, та порядок її
відшкодування. Обставини, які підлягають врахуванню при
визначенні розміру відшкодування. Порядок покриття шкоди.
19

Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну
працівникові.
Розділ VІІ. Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів
трудового права
Тема 22. Правове забезпечення охорони праці
Поняття і зміст охорони праці. Конституційне право працівників на
належні, безпечні й здорові умови праці. Гарантії прав громадян на
охорону праці під час укладання трудового договору та під час
роботи.
Організація охорони праці на виробництві. Державне управління
охороною праці. Нормативно-правові акти з охорони праці. Обов’язки
роботодавця щодо забезпечення функціонування системи управління
охороною праці на підприємстві. Функції служби охорони праці.
Участь трудових колективів і профспілок у регулюванні охорони
праці. Комісія з питань охорони праці підприємства. Регулювання
охорони праці у колективному договорі, угоді.
Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Види інструктажу. Обов’язкові
медичні огляди працівників певних категорій. Спеціальні правила
охорони здоров’я на важких, небезпечних і шкідливих роботах.
Порядок розслідування і обліку нещасних випадків, професійних
захворювань
і
аварій,
що
пов’язані
з
виробництвом.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку
на
виробництві
та
професійного
захворювання.
Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим
пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових
обов’язків.
Тема 23. Особливості правового регулювання праці жінок,
молоді та осіб зі зниженою працездатністю
Рівноправність жінок у сфері трудових відносин. Обмеження та
заборони при використанні праці жінок. Роботи, на яких
забороняється праця жінок. Граничні норми піднімання і переміщення
важких речей жінками. Обмеження залучення вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років, до надурочних робіт, робіт у
вихідні дні та направлення у відрядження. Особливості використання
праці жінок, стан яких пов’язаний з материнством, охорона
материнства в Україні. Надання соціальних відпусток: у зв’язку з
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вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, додаткової
оплачуваної відпустки.
Правове регулювання праці молоді. Гарантії при прийнятті на
роботу та звільненні. Права неповнолітніх у трудових відносинах. Вік,
з якого допускається прийняття на роботу. Порядок розірвання
трудового договору з неповнолітніми. Роботи, на яких забороняється
використовувати працю неповнолітніх. Граничні норми піднімання і
переміщення важких речей неповнолітніми. Особливості нормування
та оплати праці молоді. Особливості регулювання робочого часу та
часу відпочинку неповнолітніх.
Поняття та охорона праці осіб зі зниженою працездатністю
(інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці). Особливості
регулювання
праці
осіб
зі
зниженою
працездатністю.
Працевлаштування інвалідів, умови праці та робочі місця для
інвалідів.
Тема 24. Індивідуальні трудові спори
Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення.
Принципи розгляду трудових спорів.
Загальний,
судовий
та
особливий
порядок
вирішення
індивідуальних трудових спорів: Органи, які розглядають
індивідуальні трудові спори. Комісії по трудових спорах, їх
організація і компетенція. Порядок і строки розгляду трудового спору
в комісії по трудових спорах. Порядок прийняття, оскарження і
виконання рішення комісії по трудових спорах.
Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у судах.
Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів. Обмеження
повороту виконання рішень з трудових спорів.
Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій
працівників (суддів, прокурорсько-слідчих працівників).
Тема 25. Колективні трудові спори
Поняття колективних трудових спорів (конфліктів), їх предмет та
сторони. Порядок примирних процедур розв’язання колективних
трудових спорів. Правове положення незалежного посередника.
Правове положення Національної служби посередництва і
примирення. Примирна комісія, її склад і компетенція. Трудовий
арбітраж, його склад і компетенція.
Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
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примирною комісією, за участю незалежного посередника. Порядок
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовим
арбітражем.
Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів). Право на страйк та його реалізація. Порядок оголошення
страйку. Визнання страйку незаконним у судовому порядку й правові
наслідки такого рішення. Випадки, за яких забороняється проведення
страйку. Правові наслідки законного та незаконного страйку. Гарантії
та правове становище працівників у зв’язку з проведенням страйку.
Судовий розгляд колективного трудового спору.
Тема 26. Нагляд і контроль за додержанням трудового
законодавства
Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства, їх
поняття та відмінності.
Органи, що здійснюють державний нагляд і контроль за
додержанням законодавства про працю. Повноваження Державної
служби України з питань праці. Громадський контроль за
додержанням законодавства про працю. Завдання виборних органів
первинних профспілкових організацій підприємств, установ,
організацій та уповноважених представників профспілок щодо
здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про
працю.
Органи, що здійснюють державний нагляд за охороною праці.
Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням
законодавства про працю.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів денної форми навчання напряму підготовки
6.030401 «Правознавство» (набір 2014 року)
Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

1

2
4
5
6
7
8
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення трудового права.
Правовідносини у трудовому праві. Основи реалізації права на працю
Трудове право як галузь у
1.
6
2
2
–
2
–
системі права України
2. Джерела трудового права
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Міжнародно-правове
регулювання праці
Принципи трудового права
України
Трудові правовідносини
Правовий статус профспілок.
Участь
працівників
в
управлінні організаціями
Правовий статус організацій
роботодавців
Правове регулювання
зайнятості та
працевлаштування
Правові засади соціального

5

2

–

–

2

1

5

–

2

–

2

1

5

2

–

–

2

1

5

2

–

–

2

1

5

–

2

–

2

1

5

–

2

–

2

1

7

2

2

–

2

1

5

2

–

–

2

1
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діалогу
10. Колективні договори та угоди
Всього

6

2

2

54

14

12

–

2

–
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Модуль 2. Трудовий договір. Основні умови праці як об’єкт правового
регулювання
Поняття трудового договору та
11.
4
2
–
–
1
1
порядок його укладення
12. Види трудового договору
4
–
2
–
1
1
13. Зміна умов трудового договору

5

2

2

–

1

–

Припинення
трудового
5
2
2
–
1
–
договору
Правове регулювання робочого
15.
5
2
2
–
1
–
часу
Правове регулювання часу
16.
5
2
2
–
1
–
відпочинку
17. Оплата праці
5
2
2
–
1
–
Професійна
підготовка
і
18. підвищення
кваліфікації 3
–
–
–
1
2
працівників
Всього
36
12
12
8
4
Модуль 3. Юридична відповідальність у трудовому праві.
Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права
14.

19. Трудова дисципліна
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Дисциплінарна
відповідальність
Матеріальна відповідальність
сторін трудового договору
Правове забезпечення охорони
праці
Особливості
правового
регулювання праці жінок,
молоді та осіб зі зниженою
працездатністю
Індивідуальні трудові спори
Колективні трудові спори

5

–

2

–

2

1

5

2

–

–

2

1

6

2

2

–

2

–

5

2

–

–

2

1

5

–

2

–

2

1

7
6

2
2

2
2

–
–

2
2

1
–

24

самостійна
робота
індивідуально
консультатив
на робота

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/
п

разом

Нагляд
і
контроль
за
26. додержанням
трудового 5
2
–
–
2
1
законодавства
Всього
54
12
10
16
6
Разом:
144 38
34
–
52
20
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (набір 2015 року)
Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

1

2
4
5
6
7
8
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення трудового права.
Правовідносини у трудовому праві. Основи реалізації права на працю
Трудове право як галузь у
1.
5
2
2
–
1
–
системі права України
2. Джерела трудового права
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Міжнародно-правове
регулювання праці
Принципи трудового права
України
Трудові правовідносини
Правовий статус профспілок.
Участь
працівників
в
управлінні організаціями
Правовий статус організацій
роботодавців
Правове регулювання
зайнятості та
працевлаштування
Правові засади соціального

4

–

–

–

4

–

4

–

2

–

2

–

4

–

–

–

4

–

4

2

–

–

2

–

5

–

2

–

3

–

5

–

2

–

3

–

5

2

2

–

1

–

4

–

–

–

4

–

25

діалогу
10. Колективні договори та угоди
Всього

5

2

2

45

8

12

–

1

–

25

–

Модуль 2. Трудовий договір. Основні умови праці як об’єкт правового
регулювання
Поняття трудового договору та
11.
4
2
–
–
2
–
порядок його укладення
12. Види трудового договору
3
–
2
–
1
–
13. Зміна умов трудового договору
Припинення
трудового
договору
Правове регулювання робочого
15.
часу
Правове регулювання часу
16.
відпочинку
14.

17. Оплата праці

3

–

2

–

1

–

3

–

2

–

1

–

5

2

2

–

1

–

4

–

2

–

2

–

5

2

2

–

1

–

Професійна
підготовка
і
18. підвищення
кваліфікації 3
–
–
–
3
–
працівників
Всього
30
6
12
12
–
Модуль 3. Юридична відповідальність у трудовому праві.
Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права
19. Трудова дисципліна
Дисциплінарна
відповідальність
Матеріальна відповідальність
21.
сторін трудового договору
Правове забезпечення охорони
22.
праці
Особливості
правового
регулювання праці жінок,
23.
молоді та осіб зі зниженою
працездатністю
20.

24. Індивідуальні трудові спори

6

–

2

–

4

–

6

2

–

–

4

–

6

2

2

–

2

–

4

–

–

–

4

–

6

–

2

–

4

–

6

2

2

–

2

–

26

25. Колективні трудові спори
6
Нагляд і контроль за
26. додержанням
трудового 5
законодавства
Всього
45

–

4

–

–

–

–

5

–

6

10

29

–

самостійна
робота
індивідуально
консультатив
на робота

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/
п

2

120 20
34
–
66
–
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів заочної форми навчання напряму підготовки
6.030401 «Правознавство» (набір 2014 року)
Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота
разом

Разом:

–

1

2
4
5
6
7
8
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення трудового права.
Правовідносини у трудовому праві. Основи реалізації права на працю
Трудове право як галузь у
1.
7
2
–
–
5
–
системі права України
2. Джерела трудового права
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Міжнародно-правове
регулювання праці
Принципи трудового права
України
Трудові правовідносини
Правовий статус профспілок.
Участь
працівників
в
управлінні організаціями
Правовий статус організацій
роботодавців
Правове регулювання
зайнятості та
працевлаштування

5

–

–

–

5

–

5

–

–

–

5

–

5

–

–

–

5

–

5

–

–

–

5

–

5

–

–

–

5

–

5

–

–

–

5

–

7

–

2

–

5

–

27

Правові засади соціального
5
–
–
–
5
–
діалогу
10. Колективні договори та угоди
5
–
–
–
5
–
–
Всього
54
2
2
50
Модуль 2. Трудовий договір. Основні умови праці як об’єкт правового
регулювання
Поняття трудового договору та
11.
6
2
–
–
4
–
порядок його укладення
12. Види трудового договору
4
–
–
–
4
–
9.

13. Зміна умов трудового договору

5

–

–

–

5

–

Припинення
трудового
5
–
–
–
5
–
договору
Правове регулювання робочого
15.
6
–
2
–
4
–
часу
Правове регулювання часу
16.
5
–
–
–
5
–
відпочинку
17. Оплата праці
5
–
–
–
5
–
Професійна
підготовка
і
18. підвищення
кваліфікації 4
–
–
–
4
–
працівників
–
Всього
36
2
2
32
Модуль 3. Юридична відповідальність у трудовому праві.
Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права
19. Трудова дисципліна
6
–
–
–
6
–
Дисциплінарна
20.
7
–
–
–
7
–
відповідальність
Матеріальна відповідальність
21.
8
2
–
–
6
–
сторін трудового договору
Правове забезпечення охорони
22.
6
–
–
–
6
–
праці
Особливості
правового
регулювання праці жінок,
23.
6
–
–
–
6
–
молоді та осіб зі зниженою
працездатністю
14.

24. Індивідуальні трудові спори

8

–

2

–

6

–

25. Колективні трудові спори

7

–

–

–

7

–

28

Нагляд
і
контроль
за
26. додержанням
трудового 6
законодавства
Всього
54

2

2

–

6

–

50

–

самостійна
робота
індивідуально
консультатив
на робота

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/
п

–

–
144
6
6
–
132
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів заочної форми навчання напряму підготовки
6.030401 «Правознавство» (набір 2015 року)
Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота
разом

Разом:

–

1

2
4
5
6
7
8
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення трудового права.
Правовідносини у трудовому праві. Основи реалізації права на працю
Трудове право як галузь у
1.
6
2
–
–
4
–
системі права України
2. Джерела трудового права
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Міжнародно-правове
регулювання праці
Принципи трудового права
України
Трудові правовідносини
Правовий статус профспілок.
Участь
працівників
в
управлінні організаціями
Правовий статус організацій
роботодавців
Правове регулювання
зайнятості та
працевлаштування
Правові засади соціального

4

–

–

–

4

–

4

–

–

–

4

–

4

–

–

–

4

–

4

–

–

–

4

–

4

–

–

–

4

–

4

–

–

–

4

–

6

–

2

–

4

–

4

–

–

–

4

–

29

діалогу
10. Колективні договори та угоди
Всього

5

–

–

45

2

2

–

5

–

41

–

Модуль 2. Трудовий договір. Основні умови праці як об’єкт правового
регулювання
Поняття трудового договору та
11.
5
2
–
–
3
–
порядок його укладення
12. Види трудового договору
3
–
–
–
3
–
13. Зміна умов трудового договору
Припинення
трудового
договору
Правове регулювання робочого
15.
часу
Правове регулювання часу
16.
відпочинку
14.

17. Оплата праці

3

–

–

–

3

–

4

–

–

–

4

–

5

–

2

–

3

–

4

–

–

–

4

–

3

–

–

–

3

–

Професійна
підготовка
і
18. підвищення
кваліфікації 3
–
–
–
3
–
працівників
–
Всього
30
2
2
26
Модуль 3. Юридична відповідальність у трудовому праві.
Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права
19. Трудова дисципліна
5
–
–
–
5
–
Дисциплінарна
20.
5
–
–
–
5
–
відповідальність
Матеріальна відповідальність
21.
7
2
–
–
5
–
сторін трудового договору
Правове забезпечення охорони
22.
5
–
–
–
5
–
праці
Особливості
правового
регулювання праці жінок,
23.
5
–
–
–
5
–
молоді та осіб зі зниженою
працездатністю
24. Індивідуальні трудові спори
7
–
2
–
5
–
25. Колективні трудові спори
5
–
–
–
5
–

30

Нагляд
і
контроль
за
26. додержанням
трудового 6
законодавства
Всього
45
Разом:

120

–

–

2

2

6

6

–

–

6

–

41

–

108

–

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення трудового права.
Правовідносини у трудовому праві. Основи реалізації права на
працю
Тема 1. Трудове право як галузь у системі права України
Основні терміни та поняття: трудове право; предмет трудового
права; метод трудового права; функції трудового права; соціальна
функція трудового права; захисна функція трудового права;
виробнича функція трудового права; виховна функція трудового
права; система трудового права; система трудового законодавства.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Поняття «трудове право» можна розглядати у декількох аспектах.
По-перше, трудове право розглядають як галузь права у системі права
України. Це найбільш вагоме і визначальне значення поняття
«трудове право». Воно має цілком об’єктивний характер і є підставою
для подальших визначень трудового права в інших аспектах. Як галузь
права трудове право являє собою систему правових норм, що
регулюють сукупність суспільних відносин з приводу використання
найманої праці.
Другий аспект поняття «трудове право» характерний переважно
для сфери реалізації права. І хоча на практиці в діяльності
уповноважених на те органів (судів, комісій по трудових спорах,
профкомів та ін.) йдеться в основному про застосування
законодавства, а не права, поняття «трудове право» є домінуючим і
тут. Як відомо, поняття «право» є ширшим, ніж поняття
«законодавство», а тому застосування терміну «трудове право»
замість терміну «трудове законодавство» можна вважати цілком
прийнятним.
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Третій аспект поняття «трудове право» стосується юридичної
науки і є однією з її галузей. Трудове право як наука становить
систему об’єктивних знань про поняття, розвиток, закономірності,
принципи самостійної галузі права. Як галузь права, воно є власне
предметом науки трудового права.
Останній аспект поняття «трудове право» пов’язаний з навчальною
дисципліною, яка вивчається не лише у юридичних закладах освіти, а
й, що важливо, включається до планів підготовки економістів,
менеджерів, митників та багатьох інших спеціалістів.
Основним критерієм для розмежування галузей права є предмет
правового регулювання, тобто коло суспільних відносин, що
регулюється тією чи іншою галуззю права. Тому студентам передусім
варто охарактеризувати саме предмет трудового права України.
Визначення предмета трудового права має особливе значення, адже
тільки окресливши коло суспільних відносин, які на цей час
становлять предмет, можна встановити сферу застосування трудового
законодавства.
У науці трудового права традиційно прийнято включати в систему
суспільних відносин, що становлять предмет трудового права, крім
власне трудових відносин, також декілька груп відносин, тісно пов’язаних
з трудовими, які передують, супроводять або витікають з останніх. До них
відносять, зокрема, такі: організаційно-управлінські відносини у сфері
праці; відносини щодо забезпечення зайнятості, профорієнтації і
працевлаштування; відносини щодо професійного відбору, професійної
підготовки й підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на
виробництві; соціально-партнерські відносини; відносини щодо нагляду
і контролю за додержанням трудового законодавства; відносини щодо
розгляду трудових спорів.
Основу (ядро) предмета трудового права становлять індивідуальні
відносини трудового найму.
Останніми роками в науці трудового права (Лівшиць Р.З., Іванов
С.А., Орловський Ю.П., Мацюк А.Р., Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І.)
набула поширення також концепція предмета трудового права,
відповідно до якої систему суспільних відносин, що становлять
предмет галузі, складають індивідуальні та колективні трудові
відносини. Індивідуальні трудові відносини (їх ще називають «суто
трудовими») виникають між найманим працівником і роботодавцем з
приводу реалізації індивідуальних трудових прав, зокрема, щодо
укладення, зміни та припинення трудового договору; нормування і
оплати праці; робочого часу та часу відпочинку; вирішення
індивідуальних трудових спорів тощо. Колективні трудові відносини
виникають з участі працівників в управлінні підприємствами,
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установами, організаціями; з участі трудових колективів у
встановленні й зміні умов праці; з укладення, зміни та виконання
колективних угод і договорів тощо.
Таким чином, предмет трудового права як галузі складають як
індивідуальні, так і колективні суспільні відносини, які виникають з
приводу участі працівників у суспільній праці.
Студенту доцільно з’ясувати сферу дії трудового права. Для цього
слід розглянути, настільки потрапляють під дію трудового
законодавства такі категорії працюючих:
— наймані працівники (для них характерна залежна праця, яка
повністю регулюється трудовим законодавством);
— працівники, подібні до найманих (для них характерною є
залежна праця з виконанням особливих державних функцій), 
державні службовці, судді, прокурорсько-слідчі працівники, атестовані
співробітники органів внутрішніх справ, служби безпеки. Їх праця
регулюється трудовим законодавством з урахуванням особливостей,
передбачених спеціальним законодавством щодо конкретної категорії
таких осіб. Водночас варто звернути увагу, що трудове законодавство
не поширюється на проходження служби військовослужбовцями. Їх
трудові відносини регулюються Статутами внутрішньої служби
Збройних Сил України, стройовим статутом, статутом гарнізонної та
вартової служби, Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
— працюючі співвласники (для них характерним є поєднання
самостійної і залежної праці) − члени кооперативів, колективних
підприємств, господарських товариств, селянських (фермерських)
господарств. Згідно з ч 2. ст. 3 КЗпП України особливості праці членів
кооперативів, селянських (фермерських господарств), колективних
сільськогосподарських підприємств, працівників підприємств з
іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх
статутами. Тобто, студентам слід звернути увагу на те, що правовий
режим працюючих власників може мати суттєві відмінності від умов,
передбачених трудовим законодавством. Але гарантії щодо
зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів для таких
працівників мають надаватися в порядку, передбаченому трудовим
законодавством.
Другим критерієм (після предмета правового регулювання) для
розмежування галузей права є метод правового регулювання, тобто
спосіб впливу держави на суспільні відносини, який здійснюється за
допомогою юридичних засобів, прийомів та їх сполучень. Необхідно
розглянути сутність таких способів правового регулювання, як
рекомендація, дозвіл і заборона.
Варто проаналізувати сутність характерних ознак методу трудового
права, якими є: поєднання централiзованого й локального регулювання
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вiдносин у сферi працi; поєднання договiрного, iмперативного i
рекомендацiйного способiв правового регулювання; юридична
рiвнiсть сторiн у трудових правовiдносинах; участь працiвникiв через
своїх представникiв у профспiлкових чи iнших уповноважених
трудовим колективом органах у правовому регулюваннi працi;
своєрiднiсть засобiв захисту трудових прав та забезпечення виконання
обов’язкiв сторонами (комiсiї по трудових спорах (КТС), суд тощо);
диференцiацiя правового регулювання праці.
Невід’ємною складовою, що притаманна кожній галузі права, є її
система, а точніше, - правильне розташування тісно взаємопов’язаних
частин, їх структурний ряд. У науці трудового права склалася загальна
думка про те, що система трудового права традиційно складається із
Загальної і Особливої частини. Усі правові норми, які визначають
загальні положення в регулюванні праці, належать до Загальної
частини. Це норми, які визначають предмет, методи, принципи,
джерела трудового права, трудові правовідносини, правову
організацію працевлаштування громадян.
До Особливої частини традиційно відносили правові інститути, які
регулюють окремі елементи трудових відносин, а також відносини,
тісно пов’язані з трудовими: трудовий договір; робочий час та час
відпочинку; нормування праці; оплата праці; дисципліна праці;
матеріальна відповідальність сторін трудового договору; охорона
праці; трудові спори.
Разом із тим, варто звернути увагу і на той факт, що між вченимиюристами немає чіткої єдності з приводу приналежності окремих
правових інститутів до Загальної та Особливої частини. Так, окремі
автори (Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І.) з урахуванням тенденцій
розвитку трудових відносин в Україні та зарубіжного досвіду
вважають, що структура трудового права України, яка формується,
складається з трьох частин: загальні положення; індивідуальне
трудове право; колективне трудове право.
І. Я. Кисельов на підставі аналізу досвіду зарубіжних країн у
регулювання трудових відносин визначає структуру сучасного
трудового права як таку, що складається із загальних положень;
індивідуального трудового права; колективного трудового права;
процесуального трудового права; колізійного трудового права
Систему трудового права слід відрізняти від системи законодавства
про працю як сукупності нормативних правових актів, що регулюють
трудові й тісно пов’язані з ними відносини. Система законодавства
про працю може не збігатися із системою трудового права, оскільки
складається не з об’єктивно існуючих норм права, а зі створених у
встановленому порядку нормативних актів, які мають свої зовнішні
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характеристики  найменування нормативного акта і його
структурних елементів, розподіл на статті, пункти і т. д. Законодавчий
масив не має розподілу на загальну й особливу частини, і законодавчі
акти можуть систематизуватися, наприклад, за такою ознакою, як
юридична сила [138].
Відтак мiж системою трудового права i системою трудового
законодавства iснують вiдмiнностi, якi полягають у наступному:
Таблиця 1.1
Система трудового права
Система трудового
законодавства
внутрiшня будова права
зовнiшня будова права (форма
вираження)
сукупнiсть правових норм
сукупнiсть нормативно-правових
актiв
має свiй предмет i метод метод регулювання вiдсутнiй, а
правового регулювання
предмет регулювання не завжди
однорiдний
первинний елемент  соціально- первинний елемент  стаття
трудова норма
закону, що мiстить нормативний
припис
формується
об’єктивно створюється
у
результатi
вiдповiдно
до
iснуючих цiлеспрямованої
дiяльностi
трудових вiдносин
уповноважених суб’єктiв
Вивчення функцій трудового права повинно бути спрямовано на
засвоєння того, що це основні напрями впливу його норм на поведінку
(свідомість, волю) людей у процесі праці для досягнення мети і
завдань трудового законодавства. Необхідно розкрити зміст
соціальної, захисної, виробничої і виховної функцій трудового права.
Трудове право слід відмежовувати від суміжних галузей права
(цивільного, адміністративного, права соціального забезпечення) за
його предметом і методом.

1.
2.
3.
4.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Поняття та предмет трудового права
Метод правового регулювання трудових правовідносин
Функції трудового права України
Система трудового права
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
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1.
2.
3.
4.

Становлення і розвиток трудового права.
Поняття та предмет трудового права.
Метод правового регулювання трудових відносин та його ознаки.
Поняття та співвідношення системи трудового права і системи
трудового законодавства.

САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Відмежування
трудових
правовідносин
від
цивільних,
адміністративних, соціально-забезпечувальних правовідносин
2. Сфера дії норм трудового права
3. Система науки трудового права і система навчальної дисципліни
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Чи є відносини, які засновані на самостійній праці (праця
підприємця) предметом трудового права
а) так;
б) так, у частині гарантування пільг;
в) так, у частині притягнення до матеріальної відповідальності;
г) ні.
2. Основною функцією трудового права є:
а) функція контролю;
б) відтворювальна;
в) нормативна;
г) захисна.
3. Комплексне поєднання централізованого і децентралізованого
регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин на основі
координації дій суб’єктів, локального правовстановлення та
застосування спеціальних юридичних санкцій для забезпечення
належного виконання учасниками цих відносин своїх прав та
обов’язків – це:
а) завдання трудового права;
б) принципи трудового права;
в) метод трудового права;
г) основна функція трудового права.
4. Основним інститутом у системі трудового права є:
а) трудові відносини;
б) робочий час;
в) норми трудового права;
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г) трудова дисципліна.
5. Фізична особа, яка надає працю іншій фізичній особі на підставі
укладення трудового договору, називається:
а) роботонаймачем;
б) роботодавцем;
в) роботонадавачем;
г) службовцем.
6. Основні напрями впливу норм трудового права на поведінку
(свідомість, волю) людей в процесі праці для досягнення цілей і
завдань трудового законодавства, - це:
а) функції трудового права;
б) методи трудового права;
в) розвиток трудового права;
г) тенденції трудового права.
7. Основний документ про трудову діяльність працівника, − це:
а) трудове посвідчення;
б) трудовий договір;
в) трудова книжка;
г) трудова угода.
8. Основною функцією трудового права є:
а) функція контролю;
б) відтворювальна;
в) встановлююча;
г) виробнича.
9. Предметом трудового права є:
а) відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам;
б) відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів
підприємства;
в) відносини працевлаштування;
г) відносини щодо укладення та виконання трудових угод
(цивільно-правових договорів).
10. Систему трудового права складають:
а) Індивідуальне і колективне трудове право;
б) Загальна і Особлива частини;
в) Загальна частина та колективне трудове право;
г) Загальна частина та індивідуальне трудове право.
11. Трудове право регулює трудові відносини:
а) осіб, які уклали трудову угоду(цивільно-правовий договір) на
виконання певної роботи;
б) військовослужбовців Збройних сил України;
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12.

13.

14.

15.

16.

в) працівників державних підприємств, установ, організацій;
г) осіб, які відбувають покарання у виправно-трудових
установах.
Трудове право регулює трудові відносини:
а) осіб, які уклали трудову угоду(цивільно-правовий договір) на
виконання певної роботи;
б) військовослужбовців Збройних сил України;
в) членів виробничих кооперативів;
г) осіб, які уклали трудовий договір з фізичною особоюроботодавцем.
У чому проявляється виробнича функція трудового права:
а) у нормах дисципліни праці та інших інститутах трудового
права;
б) у нагляді та контролі за додержанням законодавства про
працю;
в) у нормах щодо реалізації свободи праці;
г) у
раціональному
використанні
трудових
ресурсів,
стимулюванні продуктивної зайнятості.
У чому проявляється захисна функція трудового права:
а) у нормах дисципліни праці та інших інститутах трудового
права;
б) у нагляді та контролі за додержанням законодавства про
працю;
в) у нормах щодо реалізації свободи праці;
г) у
раціональному
використанні
трудових
ресурсів,
стимулюванні продуктивної зайнятості.
До ознак методу правового регулювання трудових відносин не
належать:
а) поєднання договірного, рекомендаційного та імперативного
способів регулювання;
б) поєднання централізованого з галузевим і локальним
регулюванням трудових відносин з урахуванням місцевих та
інших особливостей;
в) участь працівників у правовому регулюванні праці через
трудові колективи і профспілки;
г) наявність
тільки
імперативного
способу
правового
регулювання.
До суспільних відносин, які тісно пов’язані з трудовими, і
становлять предмет трудового права, не належать:
а) організаційно-управлінські відносини у сфері праці;
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17.

18.

19.

20.

б) відносини щодо забезпечення зайнятості, профорієнтації і
працевлаштування;
в) відносини щодо підприємницької діяльності;
г) відносини з розгляду трудових спорів.
До суспільних відносин, які тісно пов’язані з трудовими, і
становлять предмет трудового права, належать:
а) організаційно-управлінські відносини у сфері праці;
б) відносини щодо забезпечення зайнятості, профорієнтації і
працевлаштування;
в) відносини щодо підприємницької діяльності;
г) відносини з розгляду трудових спорів;
д) відносини щодо господарської діяльності.
Основою предмета трудового права є відносини, що існують на
базі праці, яка характеризується такими ознаками:
а) трудове право регулює відносини, що функціонують на основі
вільної праці та відображаються у свободі трудового договору;
б) трудове право регулює відносини з неорганізованої праці;
в) трудове право регулює відносини найманої (несамостійної)
праці;
г) трудове право регулює відносини з утилітарної праці;
д) трудове право регулює відносини господарювання.
Відносинами, що тісно пов’язані з трудовими і які разом з
трудовими відносинами формують предмет трудового права, є:
а) відносини з оплати праці та соціального страхування;
б) відносини нагляду і контролю за додержанням трудового
законодавства;
в) відносини з приводу вирішення трудових спорів;
г) індивідуально-трудові відносини;
д) відносини соціального партнерства і встановлення умов праці
на підприємствах.
Відносинами, що тісно пов’язані з трудовими і які разом з
трудовими відносинами формують предмет трудового права, є:
а) відносини з приводу працевлаштування;
б) відносини щодо розподілу прибутку підприємства;
в) відносини, пов’язані з підготовкою кадрів і підвищенням
кваліфікації безпосередньо на виробництві;
г) відносини соціального партнерства;
д) відносини робочого часу і часу відпочинку.
Завдання

39

1. Користуючись нормативно-правовими актами, письмово навести
приклади загальних норм трудового законодавства, які поширюються
на всіх працівників, і спеціальних правових норм, що врегульовують
особливості трудових відносин окремих працівників.
2. Розробити структурно-логічну схему «Суспільні відносини, які
тісно пов’язані з трудовими і становлять предмет трудового права».
3. Користуючись джерелами зі списку літератури, скласти таблицю
1.2 «Спільні та відмінні ознаки трудових і цивільно-правових
відносин»
Таблиця 1.2
Спільні та відмінні ознаки трудових і цивільно-правових відносин
Трудові відносини
Цивільно-правові відносини
Спільні ознаки
Відмінні ознаки
Інформаційні джерела: 1, 3, 115-120, 134, 147, 160, 167, 168, 195,
209, 218, 228.
* * *
Тема 2. Джерела трудового права
Основні терміни та поняття: джерела трудового права;
нормативно-правовий акт; закон; підзаконний нормативно-правовий
акт; нормативно-правовий договір; міжнародний договір; конвенція
Міжнародної організації праці; рекомендація Міжнародної організації
праці; локальний правовий акт; акти судової влади.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Студентам необхідно розкрити питання про поняття джерел
трудового права, їх види, форми вираження і особливості.
Розпочинаючи вивчення джерел трудового права, варто враховувати,
що джерела права розуміються у двох значеннях: матеріальному і
формально-юридичному. Під матеріальним джерелом права
розуміють об’єктивні умови, які викликають й обумовлюють
утворення права, тобто все те, що формує позитивне право: суспільні
відносини, природа людини, природа речей тощо. Джерела трудового
права в юридичному значенні можна визначити як результат
правотворчої діяльності органів держави, а також спільної
нормотворчості працівників і роботодавців у сфері застосування
найманої праці.
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Щоб розібратися у системі джерел трудового права, доцільно
спочатку визначити їх особливості.
По-перше, до джерел трудового права належить значна кількість
підзаконних нормативно-правових актів. Вони містяться в Указах
Президента України, у постановах Кабінету Міністрів України, у
нормативних наказах міністерств і відомств. Кількість таких актів
настільки велика, що можна стверджувати про наднормативність,
«зарегульованість» трудових відносин. Це спричиняє проблеми на
шляху вивчення законодавства, усвідомлення його суб’єктами
правозастосування. Такі акти часто містять суперечливі положення, що
призводить до фактичної втрати їх регулятивної функції.
По-друге, складовою трудового законодавства України є міжнародні
правові акти (пакти, конвенції Міжнародної організації праці (далі –
МОП)), ратифіковані Україною (самостійно або у складі СРСР).
По-третє, не тільки нормативно-правові акти, видані державними
органами, є джерелом трудового права. Тобто джерела трудового права 
це не тільки результат правотворчої діяльності органів держави, а й
результат спільної нормотворчості роботодавця і трудового колективу
працівників (або уповноважених ним органів). У трудовому праві
широко застосовуються локальні нормативно-правові акти, які
розробляються і приймаються безпосередньо на підприємстві. У
таких актах відображається специфіка умов виробництва, а також
конкретизуються і доповнюються централізовані нормативні
положення в межах наданих відповідним суб’єктам повноважень.
По-четверте, серед джерел трудового права чинними є акти
договірного характеру, які виходять за межі виробничого рівня, тобто за
межі підприємств, установ, організацій, за межі сфери конкретного
роботодавця і найманого працівника. Це такі акти соціального
партнерства, як генеральна, галузева і регіональна угоди, які містять
серед
взаємних
зобов’язань
політичного,
економічного
та
організаційного характеру також частину положень нормативного
характеру.
По-п’яте, серед джерел особливе місце займають акти спеціального
уповноваженого органу виконавчої влади  нормативні накази
Міністерства праці та соціальної політики України (з 2011 р. –
Міністерство соціальної політики України), якими затверджуються
положення, інструкції, правила, спрямовані на упровадження законів та
постанов Кабінету Міністрів України, а також на правильне й однакове
застосування трудового законодавства.
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По-шосте, для джерел трудового права характерна наявність
нормативних актів конститутивного характеру  типових положень,
правил, які слугують моделлю для прийняття на підприємствах на їх
основі локальних положень тощо. Такі акти, як зазначає ученийтрудовик П. Д. Пилипенко, самі не забезпечують регулювання трудових
відносин, а вимагають прийняття на їх основі локальних актів, котрі й
здійснюють регулятивну функцію. Наприклад, є Типові правила
внутрішнього трудового розпорядку, що містять відповідні норми, але
безпосередньо на підприємстві внутрішній трудовий розпорядок
регулюється не цими типовими, а прийнятими на їх основі правилами
внутрішнього трудового розпорядку конкретного підприємства (ст. 142
КЗпП). Прикладами таких актів є Типові положення про роботу
уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці, Типове
положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з
питань охорони праці, Примірне положення про відомчі заохочувальні
відзнаки тощо, на підставі яких на конкретних підприємствах мають
бути розроблені та прийняті відповідні локальні акти.
По-сьоме, для джерел трудового права характерним є високий
рівень диференціації у правовому регулюванні праці залежно від умов
праці, кліматичних умов, фізіологічних особливостей працівників,
суб’єктних ознак (соціальних, професійних) тощо.
Таким чином, джерела трудового права  це нормативно-правові
акти, прийняті компетентними державними органами або на
договірному рівні, у тому числі й безпосередньо на підприємстві, у
визначених законом межах, за допомогою яких здійснюється правове
регулювання трудових відносин.
Джерела трудового права можна класифікувати за різними
підставами:
— за способом прийняття виділяють акти державно-правові,
прийняті державними органами (закони, укази, постанови тощо), і
договірно-правові, що приймаються за угодою між працівниками і
роботодавцями (колективні угоди, колективні договори тощо);
— за територіальною направленістю виділяють внутрішньодержавні і міждержавні акти  багатосторонні й двосторонні договори,
угоди, пакти про права людини, конвенції МОП, ратифіковані Верховною
Радою України;
— за юридичною силою державні нормативно-правові акти
поділяють на Конституцію України, закони, підзаконні нормативноправові акти; договірно-правові акти  акти соціального партнерства
поділяють на генеральну угоду, регіональні угоди, галузеві угоди,
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колективний договір на конкретному підприємстві;
— за сферою дії виділяються централізовані й локальні нормативноправові акти;
— залежно від ступеня узагальненості розрізняють кодифіковані,
комплексні та поточні нормативно-правові акти;
— за характером волевиявлення виділяють акти про встановлення
соціально-трудових норм, акти про змiну соціально-трудових норм,
акти про вiдмiну соціально-трудових норм;
— за термiном чинностi розрізняють тривалі та тимчасовi
нормативно-правові акти.
Основним видом джерел трудового права України є безперечно
нормативно-правові акти органів законодавчої та виконавчої влади.
Закони та підзаконні акти забезпечують правове регулювання значної
маси суспільно-трудових відносин, встановлюючи при цьому
оптимальний рівень гарантій трудових прав найманих працівників у
межах всієї держави.
Нормативно-правові акти є обов’язковою ланкою у системі джерел
трудового права. Як і інші держави континентальної системи права
Україна дотримується принципів централізованого встановлення
норм, що регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини. І
хоча існує на даний час тенденція до розширення сфери
децентралізованого правового регулювання у трудовому праві, все ж
акти органів державної влади визначатимуть і надалі пріоритети у
сфері суспільної організації праці.
Серед законів, що є джерелами трудового права, головне місце
належить Конституції України. Вона визначає принципові позиції
законодавця з найважливіших питань правового регулювання
трудових та тісно пов’язаних з ними суспільних відносин. Студентам
слід проаналізувати відповідні статті Конституції, які закріплюють
основні права громадян як суб’єктів трудового права та гарантії їх
реалізації.
Кодифікованим джерелом трудового права є Кодекс законів про
працю України, який був прийнятий ще 10 грудня 1971 р. За своє
існування він зазнавав неодноразово змін і доповнень. Чинний тепер
КЗпП складається з 18-ти глав та 265-ти статей. Глави III та XVI
доповнені додатковими главами ІІІ-А і XVI-A. Хоча КЗпП і є
основним джерелом трудового права, він не в змозі забезпечити повне
регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин. На
порядку денному стоять розроблення та прийняття Трудового кодексу
України, який має стати домінуючим законодавчим актом, що
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регулює трудові та інші пов’язані з ними відносини усіх фізичних
осіб, які працюють за трудовим договором.
Студентам необхідно розглянути систему підзаконних актів, що є
джерелами трудового права. Її складають укази і розпорядження
Президента України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів
України; накази Міністерства соціальної політики України;
нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади (як правило, галузевого характеру); акти соціального
партнерства (колективні угоди, що укладаються на державному,
галузевому та регіональному рівнях); акти місцевих органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування; локальні
нормативно-правові акти.
Характеристика нормативних актів у сфері трудового права була б
не повною, якщо оминути досить своєрідний вид джерел цієї галузі,
які загалом не вписуються в систему нормативно-правових актів,
оскільки приймаються недержавними органами. Проте у трудовому
праві і особливо у межах інституту охорони праці такі акти займають
відповідне місце. Йдеться про акти, схвалені вищими профспілковими
органами, наприклад, «Положення про громадського інспектора з
охорони праці», затверджене постановою Президії Федерації
профспілок України від 20 вересня 1994 р.
Студентам потрібно розкрити значення рішень Конституційного
Суду України, а також керівних роз’яснень Верховного Суду України
для правильного застосування чинного законодавства. Доцільно
висвітлити питання про юридичну природу керівних роз’яснень
Пленуму Верховного Суду України, навести різні точки зору
науковців з цього дискусійного питання.
Студентам варто ознайомитись із основними положеннями
постанов Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р.
№ 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»; від 29 грудня
1992 р. № 14 «Про судову практику у справах про відшкодування
шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх
працівниками» і деякі інші.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Чинність нормативних актів у часі та просторі.
2. Чинність нормативно-правових актів про працю за категоріями
працівників.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Джерелом трудового права, що має договірний характер, є:
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а) Установчий договір командитного товариства;
б) Генеральна угода;
в) Посадова інструкція;
г) Договір про спільну діяльність.
2. До джерел трудового права належить такий закон:
а) «Про колективні договори і угоди»;
б) «Про охорону атмосферного повітря»;
в) «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;
г) «Про банки і банківську діяльність».
3. Локальним актом, що регулює трудові відносини є:
а) Інструкція про порядок ведення трудових книжок на
підприємствах, в установах і організаціях;
б) Положення про Національну службу посередництва і
примирення;
в) Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства;
г) Правила внутрішнього трудового розпорядку.
4. До яких джерел (форм) трудового права належать правила,
положення, інструкції з охорони праці:
а) нормативно-правових договорів
б) судових прецедентів
в) правових звичаїв
г) нормативно-правових актів.
5. Основним джерелом трудового права є:
а) Кодекс законів про працю України;
б) міжнародні правові акти про працю, ратифіковані Україною;
в) Закон України «Про оплату праці»;
г) Конституція України.
6. Чи є джерелами трудового права акти соціального партнерства:
а) так;
б) ні;
в) тільки Генеральні угоди;
г) тільки колективні договори.
7. До джерел трудового права, що мають договірний характер, не
належать:
а) Генеральна угода;
б) регіональна угода;
в) трудовий договір;
г) колективний договір.
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8. Визначення: «…  це нормативно-правові акти, прийняті
компетентними державними органами або на договірному рівні, у
тому числі й безпосередньо на підприємстві, у визначених законом
межах, за допомогою яких здійснюється правове регулювання
трудових відносин» відповідає поняттю:
а) джерела трудового права;
б) колективні договори;
в) нормативні договори;
г) нормативно-правові акти.
9. Чи є трудовий договір джерелом трудового права:
а) Так, тому що виконує функцію реального регулятора
індивідуальних трудових відносин;
б) Так, тому що є спеціальним видом діяльності по реалізації
права;
в) Так, є правовим актом, що породжує індивідуальні права та
обов’язки його сторін;
г) Ні, тому що не має нормативного характеру.
10. Локальним актом, що регулює трудові відносини, є:
а) Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті
(найманні) на роботу працівників, затверджене Постановою
Кабінету Міністрів України;
б) Наказ Міністерства соціальної політики України;
в) Наказ Державної інспекції праці;
г) Правила внутрішнього трудового розпорядку.
11. Чи належать до трудового права акти локального нормотворення
працівників та роботодавців:
а) належить тільки колективний договір;
б) не належать;
в) належать до джерел трудового права тільки соціальнопартнерські угоди;
г) так, належать до джерел трудового права.
12. За сферою дії джерела трудового права поділяються на такі:
а) галузеві та обласні;
б) обласні та місцеві;
в) загальнодержавні та обласні;
г) централізовані та локальні.
13. За способом прийняття джерела трудового права поділяють на такі:
а) державно-правові і договірно-правові;
б) загальнодержавні і місцеві;
в) загальнодержавні і локальні;
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г) місцеві і локальні.
14. За сферою дії нормативно-правові договори поділяють на такі
види:
а) міждержавні, всеукраїнські, регіональні, локальні;
б) всеукраїнські, регіональні, локальні;
в) міждержавні, всеукраїнські, локальні;
г) міждержавні, всеукраїнські, місцеві, локальні.
15. За ступенем узагальненості нормативно-правові акти поділяють на
такі види:
а) комплексні та поточні;
б) кодифіковані, загальні та комплексні;
в) кодифіковані та поточні;
г) кодифіковані, комплексні та поточні.
16. Закони України, які виступають джерелами трудового права,
поділяють на такі:
а) трудові та комплексні;
б) загальні та особливі;
в) трудові та загальні;
г) комплексні та особливі.
17. До джерел трудового права, що мають договірний характер,
належать:
а) установчий договір командитного товариства;
б) Генеральна угода;
в) посадова інструкція;
г) колективний договір;
д) галузева угода.
18. До локальних актів, що регулюють трудові відносини, не
належать:
а) установчий договір командитного товариства;
б) правила внутрішнього трудового розпорядку;
в) наказ Міністерства соціальної політики України;
г) постанова Кабінету Міністрів України;
д) колективний договір.
19. До локальних актів, що регулюють трудові відносини, належать:
а) установчий договір командитного товариства;
б) правила внутрішнього трудового розпорядку;
в) наказ Міністерства соціальної політики України;
г) Положення про охорону праці на підприємстві;
д) колективний договір.
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20. До джерел трудового права, що мають договірний характер, не
належать:
а) установчий договір командитного товариства;
б) Генеральна угода;
в) посадова інструкція;
г) колективний договір;
д) правила внутрішнього трудового розпорядку.
Завдання
1. Письмово навести приклади норм у КЗпП України, Законі України
«Про зайнятість населення», у котрих встановлено конкретизацію
конституційних положень щодо забезпечення права на працю.
2. Розробити структурно-логічну схему «Класифікація джерел
трудового права».
3. Користуючись джерелами зі списку літератури, письмово
сформулювати чинники, від яких залежить юридична сила
міжнародно-правових актів.
4. Користуючись джерелами зі списку літератури, назвати
особливості, які притаманні джерелам трудового права на відміну від
інших галузей права, наприклад, цивільного, адміністративного тощо.
Інформаційні джерела: 1, 3, 115-120, 167, 168, 209, 222, 228.
* * *
Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці
Основні терміни та поняття: Міжнародна організація
праці(МОП); конвенція МОП; рекомендація МОП.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Вивчення теми варто розпочати з усвідомлення того, що
міжнародно-правове регулювання праці – це встановлена
міжнародними договорами (актами) система стандартів щодо
регулювання праці, яку держави, що приєдналися до відповідного
міжнародного договору (ратифікували його), використовують у
національному трудовому законодавстві. Якщо міжнародним
договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна,
встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство
України про працю, то застосовуються правила міжнародного
договору або міжнародної угоди (ст. 8 КЗпП України).
Студентам необхідно розглянути шляхи впливу міжнародних норм
на національне законодавство, а саме: пряме застосування
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міжнародних актів після ратифікації; включення міжнародних норм до
тексту
законів;
реалізація
положень
ратифікованих
або
нератифікованих актів засобами національного законодавства.
Суб’єктами міжнародно-правового регулювання праці є ООН та її
спеціалізований орган – Міжнародна організація праці (МОП).
Суб’єктами міжнародно-правового регулювання праці можуть бути
різні об’єднання держав: Рада Європи, Європейський Союз.
МОП була створена ще у 1919 р. На сьогоднішній день членами
МОП є 174 держави. Україна є членом МОП із 1954 року. Вищим
органом МОП є Міжнародна конференція праці, яка щорічно
скликається. Вона складається з представників держав-членів МОП.
Кожна держава представлена чотирма делегатами: два від уряду, по
одному від підприємців і від працівників. Генеральна (міжнародна)
конференція скликається не рідше одного разу на рік. До її
компетенції входить визначення завдань та напрямів діяльності цієї
організації, внесення змін до її Статуту, прийняття у члени МОП
окремих держав, прийняття міжнародних конвенцій і рекомендацій,
спостереження за застосуванням державами ратифікованих ними
конвенцій, а також рекомендацій МОП.
Виконавчим органом МОП є Адміністративна рада, яка також
складається з представників трьох сторін. Адміністративна рада МОП
обирається на Міжнародній конференції праці, складається із 56 осіб:
28 делегатів представляють уряди; 14 - представники підприємців і 14
– представники працівників. Адміністративна рада призначає
Генерального директора Міжнародного бюро праці.
Міжнародне бюро праці виконує функції секретаріату, воно не є
суб’єктом міжнародно-правового регулювання праці, але займається
підготовкою конвенцій і рекомендацій МОП і спостереженням за їх
застосуванням.
Таким чином, головним принципом роботи МОП є трипартизм,
згідно з яким формування майже всіх органів МОП базується на
підставі тристороннього представництва: від урядів, представників
працівників і підприємців.
Згідно із Статутом МОП одним із головних напрямів діяльності
цієї організації є нормотворчість, тобто створення міжнародних
трудових стандартів. МОП прийнято велику кількість конвенцій і
рекомендацій. Студенти мають з’ясувати відмінності між конвенціями
і рекомендаціями. Конвенція набуває статусу багатосторонньої
міжнародної угоди після ратифікації її як мінімум двома державами –
членами МОП і з цього моменту накладає певні зобов’язання як на ті
держави, що її ратифікували, так і на держави, що її не ратифікували.
Для окремої держави-члена МОП конвенція стає юридично
обов’язковою тільки після ратифікації її вищим органом державної
влади (конвенції містять правила і про порядок їх денонсації).
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У разі ратифікації конвенції держава зобов’язана прийняти
законодавчі або інші акти для проведення її у життя і регулярно
представляти до МОП доповіді (раз на 2-4 роки) відносно прийнятих
заходів щодо ефективного застосування ратифікованої конвенції.
Якщо конвенція не ратифікована, держава все одно несе зобов’язання
інформувати по запитах Адміністративної ради МОП про стан
національного законодавства і практику стосовно такої конвенції та
про заходи, які передбачається прийняти для надання їй сили. На цей
час Україною ратифіковано 57 конвенцій МОП.
Рекомендація не є міжнародним договором і не вимагає
ратифікації. Вона розрахована на добровільне застосування її в
національному законодавстві держави – члена МОП.
Крім МОП, нормативні положення у сфері праці приймаються й
іншими міжнародними організаціями. Особливе значення має
Загальна декларація прав людини, прийнята ООН 10 грудня 1948 р., а
також Міжнародні пакти про права людини, схвалені Генеральною
Асамблеєю ООН у 1966 р. У 1990 р. ООН прийняла Міжнародну
конвенцію про захист прав трудящих-мігрантів і членів їх сімей, в якій
істотна увага приділена трудовим правам мігрантів.
У Європі джерелами міжнародно-правового регулювання праці є
акти, прийняті Радою Європи (РЄ) і Європейським Союзом (ЄС). Рада
Європи – це організація європейських держав, створена у 1949 р. Її
членами можуть бути держави, що додержуються принципів
плюралізму та основних прав і свобод людини. Сьогодні до складу
Ради Європи входять більш як 40 держав, у тому числі Україна.
Відповідно до статуту Рада Європи прийняла понад 150 конвенцій,
хартій, угод та протоколів до них, у тому числі, наприклад,
Європейську соціальну хартію 1961 р. (переглянута 3 травня 1996 р.).
Студентам потрібно з’ясувати зміст, причини перегляду вказаної
хартії. Україна підписала Європейську соціальну хартію у 1996 р., а у
1999 р. – Європейську соціальну хартію (переглянуту).
11 червня 1998 р. Указом Президента України була затверджена
Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, яка
передбачила необхідність адаптації законодавства України до
законодавства ЄС і поступове приведення його у відповідність до
європейських стандартів. Законом України від 18 березня 2004 р.
затверджено Загальнонаціональну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, яка визначає
механізм
досягнення
Україною
відповідності
третьому
Копенгагенському та Мадридському (ефективне застосування
адаптованого законодавства судовими і адміністративними органами)
критеріям набуття членства у Європейському Союзі. Цей механізм
включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій
та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та
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правозастосування.
Адаптація
законодавства
України
до
законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції
України до Європейського Союзу.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці та способи
впливу міжнародних норм на національне трудове законодавство
2. Міжнародна організація праці (МОП): мета створення, завдання,
структура та компетенція.
3. Форми правових актів, які приймаються МОП.
4. Європейські міжнародні акти у сфері захисту соціальних прав
людини.
5. Засоби імплементації міжнародних трудових норм у трудове право
України.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці, його
суб’єкти.
2. Міжнародна організація праці (МОП): її структура, основні
напрями діяльності.
3. Конвенції і рекомендації Міжнародної організації праці.
4. Європейські міжнародні стандарти праці.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Міжнародна організація праці (МОП) утворена:
а) у 1917 році;
б) у 1918 році;
в) у 1919 році;
г) у 1920 році.
2. Україна є членом Міжнародної організації праці:
а) із 1945 року;
б) із 1954 року;
в) із 1964 року;
г) із 1994 року.
3. Міжнародна організація праці (МОП) приймає:
а) конвенції та накази;
б) конвенції та декрети;
в) конвенції та рекомендації;
г) конвенції та прокламації.
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4. Функція сучасного міжнародного трудового права, яка полягає у
тому, що для забезпечення досягнення поставленої мети і виконання
завдань, визначених Статутом Міжнародної організації праці,
необхідні спільні зусилля всіх держав, представників роботодавців,
трудящих та об’єднання їх у відповідні міжнародні інституції,  це:
а) охоронна функція;
б) регулятивна функція;
в) інтеграційно-корпоративна функція;
г) виховна функція.
5. Функція сучасного міжнародного трудового права, яка реалізується
шляхом формування міжнародними договорами системи стандартів
правового регулювання праці і трудових відносин,  це:
а) регулятивна функція;
б) правоохоронна функція;
в) інтеграційно-корпоративна функція;
г) виховна функція.
6. Функція сучасного міжнародного трудового права, яка спрямована
на забезпечення відносин, що виникають у процесі співробітництва
держав та міжнародних організацій щодо питань праці та трудових
відносин,  це:
а) регулятивна функція;
б) правоохоронна функція;
в) інтеграційно-корпоративна функція;
г) виховна функція.
7. Декларація Міжнародної організації праці (МОП) основних
принципів та прав у світі праці ухвалена:
а) у 1919 році;
б) у 1944 році;
в) у 1998 році;
г) у 2001 році.
8. Штаб-квартира МОП знаходиться:
а) у Нью-Йорку;
б) в Лондоні;
в) у Парижі;
г) у Женеві.
9. Які правила застосовуються, якщо міжнародним договором або
міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено
інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про
працю:
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а) застосовуються правила міжнародного договору або
міжнародної угоди;
б) застосовується законодавство України;
в) застосовується законодавство держави, в якій здійснене
працевлаштування;
г) застосовується законодавство іноземної держави.
10. Чи включає система джерел трудового права до свого складу
міжнародно-правові акти про працю:
а) ні, трудове право  національна галузь права;
б) ні, трудове право України грунтується на вітчизняних
нормативно-правових актах;
в) так, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість
яких дана Верховною Радою, є частиною національного
законодавства;
г) це залежить від суб’єктів трудових відносин.
11. Конвенції МОП приймаються:
а) не менше 1/3 голосів делегатів Генеральної конференції
Міжнародної організації праці (МОП);
б) не менше 1/2 голосів делегатів Генеральної конференції
Міжнародної організації праці (МОП);
в) не менше 2/3 голосів делегатів Генеральної конференції
Міжнародної організації праці (МОП);
г) не менше 3/4 голосів делегатів Генеральної конференції
Міжнародної організації праці (МОП).
12. Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) набуває
статусу багатосторонньої міжнародної угоди після ратифікації її:
а) як мінімум двома державами – членами МОП;
б) як мінімум трьома державами – членами МОП;
в) як мінімум чотирма державами – членами МОП;
г) як мінімум п’ятьма державами – членами МОП.
13. Вищим органом Міжнародної організації праці (МОП) є:
а) Адміністративна рада;
б) Міжнародна конференція праці (Генеральна конференція);
в) Виконавча рада;
г) Міжнародне бюро праці.
14. Постійним органом Міжнародної організації праці (МОП), який
виконує функції секретаріату та займається підготовкою конвенцій
та рекомендацій, є:
а) Адміністративна рада;
б) Міжнародна конференція праці (Генеральна конференція);
в) Виконавча рада;
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г) Міжнардне бюро праці.
15. Виконавчим органом Міжнародної організації праці (МОП) є:
а) Адміністративна рада;
б) Міжнародна конференція праці (Генеральна конференція);
в) Виконавча рада;
г) Міжнародне бюро праці.
16. Діяльність МОП заснована на принципі:
а) тристороннього представництва;
б) біпартизму;
в) одна країна – один представник;
г) субсидіарності.
17. Основними функціями сучасного міжнародного трудового
права вважаються:
а) регулятивна;
б) фіскальна;
в) правоохоронна;
г) виховна;
д) інтеграційно-корпоративна.
18. У «Декларації основоположних засад та прав у сфері праці»
МОП були сформульовані такі основні принципи:
а) свобода об’єднань та дієве визнання права на ведення
колективних переговорів;
б) диференціація умов та обсягів соціального забезпечення;
в) заборона дитячої праці;
г) заборона праці осіб з обмеженими можливостями;
д) недопущення дискримінації у трудових відносинах.
19. Структурними одиницями і основними органами МОП є:
а) Генеральний секретаріат;
б) Адміністративна Рада;
в) Генеральна конференція;
г) З’їзд учасників;
д) Міжнародне бюро праці (МБП).
20. Основними джерелами формування системи «вторинного
права» Європейського Союзу є:
а) регламенти;
б) конвенції;
в) накази;
г) директиви;
д) рекомендації.
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Завдання
1. Розв’язати ситуаційне завдання:
Іноземець звернувся до дирекції підприємства з проханням
прийняти його на роботу на посаду менеджера. Директор відмовив
йому у прийнятті на роботу, пославшись на те, що він не являється
громадянином України, а іноземці на посаду менеджера не
приймаються.
Чи правильна позиція, висловлена директором підприємства?
Інформаційні джерела: 1, 3, 108, 115-120, 130, 138, 139, 140, 141,
162.

* * *
Тема 4. Принципи трудового права України
Основні терміни та поняття: принципи трудового права;
загально-правові принципи права; міжгалузеві принципи права;
галузеві принципи права; внутрішньогалузеві принципи права;
конституційні принципи трудового права; принцип забезпечення
права на працю; принцип свободи праці і свободи трудового договору;
принцип заборони примусової праці; принцип єдності і диференціації
правового регулювання трудових відносин.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Принципи правового регулювання трудових відносин та
безпосередньо пов’язаних з ними інших суспільльних відносин
стосуються концептуальних питань трудового права. Правові
принципи – не тільки правова, а й філософська, соціологічна
категорія. Кожна галузь права має свої принципи, які визначають для
цієї галузі найсуттєвіше, найбільш характерне.
Студентам необхідно з’ясувати зміст поняття правових принципів.
У теорії права під правовими принципами розуміються керівні ідеї, які
виражають суть, основні властивості та загальну спрямованість
розвитку правових норм у межах всієї системи права або її окремих
галузей чи інститутів. Термін «принцип» походить від лат. principium
– основа. Принцип – це те, що лежить в основі певної теорії науки.
Принципи права – це виражені у праві вихідні нормативно-керівні
начала, що характеризують його зміст, основу, це закріплені в ньому
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закономірності суспільного життя.
Принципи правового регулювання праці можуть бути закріплені в
законі (н-д, у Законі України «Про зайнятість населення»), а можуть і
не закріплюватися в останньому. Саме це й зумовлює різні підходи
вчених-правознавців до визначення їх кількості та формулювання.
Відтак, у науці немає єдності в розумінні цієї категорії. Існують різні
точки зору: одні автори розуміють під принципами права тільки
керівні ідеї і виводять їх зі змісту правових норм, інші вважають, що
вони обов’язково повинні бути ще закріплені в цих нормах.
Поширеним також є ототожнення правових принципів і суб’єктивних
прав, обов’язків, тобто принципи трудового права пов’язуються в
основному із змістом статті 2 КЗпП, що визначала раніше основні
трудові права і обов’язки працівників, а в редакції Закону України від
5 липня 1995 р. – основні трудові права працівників. Студенти
повинні розглянути висловлені в літературі думки, обґрунтувати
власну точку зору. При цьому слід враховувати, що правові принципи
важливі для нормотворчої і правозастосовчої діяльності. Вони слугують
тим правовим орієнтиром, виходячи з якого законодавець формулює
галузеві норми, вносить зміни і доповнення до чинних, нормативних
актів. Правові принципи допомагають глибше зрозуміти значення
конкретних норм і визначають тенденції розвитку законодавства
У літературі сучасні принципи трудового права розподіляються на
такі основні групи:
− що виражають політику держави в галузі правового
регулювання ринку праці та ефективної зайнятості (н-д,
свобода трудового договору);
− що містять керівні засади в галузі встановлення умов праці (нд, єдність і диференціація умов праці);
− що визначають правове регулювання застосування умов праці
(н-д, договірний характер праці);
− що відображають головні напрями правової політики в галузі
охорони здоров’я на виробництві та захисту трудових прав
працівників (н-д, забезпечення охорони здоров’я).
За сферою дії принципи права класифікують на такі:
− загально-правові, притаманні усім галузям права;
− міжгалузеві, що відображають загальні риси кількох галузей
права;
− галузеві, які характеризують специфіку конкретної галузі;
− внутрішньогалузеві, які стосуються окремих інститутів.
За джерелом закріплення розрізняють такі принципи:
− конституційні (зокрема принцип свободи праці та заборони
примусової праці);
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−

закріплені в інших законах, що регулюють трудові
правовідносини (принцип визнання незаконними умов
договорів про працю, які погіршують правове становище
працівників у трудових правовідносинах порівняно з умовами,
встановленими в нормативно-правових актах).
За спрямованістю принципи трудового права можна поділити на
три групи:
− що визначають правове регулювання застосування праці з
огляду
на
міжнародно-правове
регулювання
праці –
забезпечення основних прав свобод людини і громадянина;
− які визначають рівень умов праці й охорони трудових прав
працівників;
− принципи соціального партнерства та розвитку особистості
працівника.
Виходячи з того, що предмет трудового права складають
індивідуальні та колективні трудові відносини, видається можливим
класифікувати принципи трудового права на принципи правового
регулювання індивідуальних та принципи правового регулювання
колективних трудових відносин.
Опрацювавши рекомендовану літературу, студентам необхідно
назвати ці принципи і розкрити їх зміст. Основними принципами за
законодавством України є такі: принцип свободи праці; принцип
матеріальної зацікавленості в результатах праці; принцип рівності в
галузі праці; принцип безпеки праці; принцип договірного характеру
праці; принцип участі профспілок і трудових колективів у вирішенні
питань, пов’язаних з умовами праці; принцип визначеності трудової
функції; принцип вільного об’єднання для здійснення захисту своїх прав
і свобод; принцип стабільності трудових відносин; принцип
матеріального забезпечення у разі непрацездатності, настання смерті.
Основні принципи трудового права закріплені в Конституції
України та інших найважливіших законодавчих актах. Головним
принципом, проголошеним у Конституції України, є принцип
верховенства права. Цей принцип виступає загальним для всіх галузей
права і є головним орієнтиром у законотворчій і правозастосовчій
діяльності.
У ст. 43 Конституції України закріплено принцип свободи праці:
«Кожний має право на працю, що включає можливість заробляти собі
на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується». У цій же статті говориться про заборону використання
примусової праці: «Використання примусової праці забороняється. Не
вважається примусовою працею військова або альтернативна
(невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується
особою за вироком або іншим рішенням суду або відповідно до
законів про воєнний і надзвичайний стан». Ряд важливих принципів
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закріплено в Кодексі законів про працю України. Проте не всі
принципи трудового права отримали текстуальне формулювання в
Конституції і інших нормативних актах про працю.
У сучасних умовах необхідно підкреслити значення такого
принципу, як недопущення погіршення становища працівника
стосовно рівня, передбаченого законодавством (у зарубіжному
трудовому праві цей принцип «in favorem» – «сприятливості» є
загальновизнаним). Такий принцип закріплений і в законодавстві про
працю України (статті 9, 9-1 КЗпП).
У чинному КЗпП немає окремої статті, що встановлює основні
принципи регулювання трудових відносин. Цю прогалину має
усунути новий Трудовий кодекс. Принципи трудового права
набувають особливого значення при реалізації норм права, особливо
коли відсутня конкретна правова норма і є потреба застосувати
аналогію закону або навіть аналогію права. Але жодна з цих норм не
може суперечити Конституції України.
Значення принципів трудового права полягає у тому, що вони:
− відображають у коротких формулюваннях зміст усієї системи
трудового права, розкриваючи сутність всього трудового
права, законодавства про працю і його зв’язок із соціальноекономічною і техніко-організаційною політикою держави;
− визначають напрями подальшого розвитку законодавства про
працю та забезпечують правильне та однакове застосування
його норм;
− служать однією з головних підстав об’єднання окремих норм в
систему даної галузі;
− визначають правове становище суб’єктів трудового права, їх
права і обов’язки;
− служать правовим підґрунтям формування й розвитку системи
галузі, визначаючи її структуру, склад інститутів, зміст
конкретних норм законодавства про працю.
Принципи права як надбання всього історичного процесу розвитку
людської цивілізації не можна змінювати, скасовувати чи, навпаки,
створювати певним політичним силам чи групам, які визначають
політику держави, зокрема і в сфері правотворення. Їх можна лише
пізнавати, вивчати з більшою чи меншою проникністю в їхню сутність
і дотримуватись (або ігнорувати − собі ж на шкоду).
Таким чином, принципами трудового права як системи норм,
покликаних забезпечувати трудові та тісно пов’язані з ними
відносини, є такі засадничі ідеї (засади), які визначають сферу його
дії, порядок встановлення прав та обов’язків суб’єктів, гарантії
захисту їх прав та законних інтересів.
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САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про
працю України та в інших законодавчих актах про працю.
2. Зміст і конкретизація основних принципів трудового права.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Визначення: «…  це керівні засади, ідеї, які зумовлені
об’єктивними закономірностями існування, рівнем розвитку
суспільства і визначають зміст та спрямованість правового
регулювання» відповідає поняттю:
а) норми права;
б) закони;
в) форми права;
г) принципи права.
2. Принципи, які виражають загальні сутнісні властивості норм
трудового права, це:
а) загальноправові;
б) міжгалузеві;
в) галузеві;
г) спеціальні.
3. Принципи, що виражають сутність конкретного інституту
трудового права, це:
а) загальноправові;
б) міжгалузеві;
в) галузеві;
г) внутрішньогалузеві.
4. Принципи, що властиві будь-якій галузі права, це:
а) загальноправові;
б) міжгалузеві;
в) галузеві;
г) внутрішньогалузеві.
5. Принцип, який означає недопущення погіршення становища
працівника порівняно з рівнем, передбаченим законодавством, це:
а) принцип покращення;
б) принцип недопущення;
в) принцип стабільності;
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г) принцип сприяння.
6. Зміст принципу забезпечення порядку у трудовому процесі
створенням належних умов для високопродуктивної праці
забезпечується нормами інституту:
а) трудового договору;
б) охорони праці;
в) зайнятості та працевлаштування;
г) дисципліни праці.
7. Зміст принципу юридичної рівності сторін трудового договору у
поєднанні із існуванням відносин влади-підкорення в організації
роботи забезпечується нормами інституту:
а) трудового договору;
б) охорони праці;
в) зайнятості та працевлаштування;
г) дисципліни праці.
8. Зміст принципу захисту прав працівників у разі банкрутства
підприємства забезпечується нормами інституту:
а) трудового договору;
б) оплати праці;
в) зайнятості та працевлаштування;
г) дисципліни праці.
9. Основним принципом трудового права є:
а) систематизація та інкорпорація правових норм;
б) соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці;
в) встановлення імперативної відповідальності за порушення
дисципліни праці;
г) створення додаткових умов для підприємницької діяльності.
10. Основним принципом трудового права є:
а) свобода трудового договору;
б) систематизація та інкорпорація правових норм;
в) встановлення імперативної відповідальності за порушення
дисципліни праці;
г) створення додаткових умов для підприємницької діяльності.
11. До принципів трудового права, які мають керівні засади щодо
встановлення умов праці працівників, належать:
а) забезпечення єдності та диференціації умов праці;
б) встановлення імперативної відповідальності за порушення
дисципліни праці;
в) створення додаткових умов для підприємницької діяльності;
г) фінансування робіт в міру виконання.
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12. До принципів трудового права, які відображають політику
держави в галузі правового регулювання ринку праці й ефективної
зайнятості, належать:
а) забезпечення свободи праці і зайнятості, заборона примусової
праці;
б) встановлення імперативної відповідальності за порушення
дисципліни праці;
в) створення додаткових умов для підприємницької діяльності;
г) фінансування робіт в міру виконання.
13. До принципів трудового права, які визначають правове
регулювання застосування праці працівників, належать:
а) встановлення імперативної відповідальності за порушення
дисципліни праці;
б) створення додаткових умов для підприємницької діяльності;
в) фінансування робіт в міру виконання;
г) визначеність трудової функції працівника.
14. До принципів трудового права, які відображають напрям правової
політики щодо охорони здоров’я і захисту трудових прав
працівників, належать:
а) систематизація та інкорпорація правових норм;
б) встановлення імперативної відповідальності за порушення
дисципліни праці;
в) створення додаткових умов для підприємницької діяльності.
г) забезпечення безпеки праці.
15. До принципів трудового права, які відображають напрям правової
політики щодо охорони здоров’я і захисту трудових прав
працівників, не належать:
а) правові гарантії трудових прав працівників;
б) забезпечення охорони здоров’я;
в) створення додаткових умов для підприємницької діяльності.
г) забезпечення безпеки праці.
16. До принципів трудового права, які відображають політику
держави в галузі правового регулювання ринку праці й ефективної
зайнятості, не належать:
а) забезпечення свободи праці і зайнятості, заборона примусової
праці;
б) фінансування робіт в міру виконання;
в) свобода трудового договору;
г) забезпечення рівних трудових прав громадян.
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17. До принципів трудового права, які мають керівні засади щодо
встановлення умов праці працівників, належать:
а) забезпечення єдності та диференціації умов праці;
б) матеріальна зацікавленість працівника в результатах праці;
в) інкорпорація правових норм;
г) участь працівників і профспілок у встановленні умов праці;
д) систематизація правових норм.
18. Виходячи з класифікації суспільних відносин, які є предметом
сучасного трудового права України, принципи трудового права
поділяють на такі види:
а) принципи правового регулювання індивідуальних трудових
відносин;
б) принципи правового регулювання колективних трудових
відносин;
в) принципи правового регулювання кооперативних відносин;
г) принципи
правового
регулювання
зайнятості
і
працевлаштування;
д) принципи, спільні для трудового права в цілому.
19. До принципів індивідуального трудового права належать:
а) свобода праці й заборона примусової праці;
б) захист прав людини у сфері застосування праці;
в) принцип соціального партнерства;
г) принцип сприяння;
д) систематизація та інкорпорація правових норм.
20. До принципів, які визначають сутність і закономірності розвитку
трудового права, відносяться:
а) обмеження сфери правового регулювання відносинами
індивідуальної праці;
б) обмеження сфери правового регулювання відносинами
індивідуальної праці;
в) оптимальне поєднання централізованого і локального
правового регулювання;
г) соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці;
д) забезпечення
єдності
та
диференціації
правового
регулювання.
Завдання
1. Користуючись Кодексом законів про працю України, письмово
навести приклади норм, у яких закріплені основні принципи
трудового права.
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2. Розробити структурно-логічну схему «Принципи трудового
права».
3. Користуючись джерелами зі списку літератури, письмово
розкрити зміст принципу єдності і диференціації правового
регулювання трудових відносин.
4. Користуючись джерелами зі списку літератури, скласти
таблицю 2.2 «Принципи окремих інститутів трудового права» за
зразком
Таблиця 2.2
Принципи окремих інститутів трудового права
Інститут трудового права
Інститут зайнятості та
працевлаштування

Принципи
1) кожен має право на вільно
обрану зайнятість;
2)...

Інститут трудового договору
Інститут робочого часу
Інститут часу відпочинку
Інститут оплати праці
Інститут дисципліни праці
Інститут матеріальної
відповідальності
Інститут охорони праці
Інформаційні джерела: 1, 3, 108, 115-120, 130, 138, 139, 140, 141,
162.
* * *
Тема 5. Трудові правовідносини
Основні терміни та поняття: трудові правовідносини; об’єкт
трудових правовідносин; суб’єкти трудових правовідносин; зміст
трудових правовідносин; трудова правосуб’єктність; трудова
деліктоздатність; працівник; роботодавець; професійна спілка;
трудовий колектив; юридичний факт.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Правові відносини  це такі суспільні стосунки, які виникають на
основі правових норм, і їх учасники наділені суб’єктивними правами
та юридичними обов’язками, що забезпечуються державою.
Варто наголосити, що наявності самих лише правових норм не
достатньо для існування правовідносин. Для ї х виникнення, крім
самих норм права, необхідно, щоб учасники майбутніх правовідносин
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вчинили певні, передбачені законом дії: уклали договір, вступили на
навчання, влаштувалися на роботу тощо. Правовідносини  це завжди
двосторонній зв’язок конкретно визначених суб’єктів, у якому одна
сторона має права, а інша  відповідні обов’язки.
Трудові правовідносини є лише одним із різновидів усієї маси
правових відносин, що складаються у суспільстві, де панує право.
Тому в основу визначення поняття трудових правовідносин доцільно
покласти найбільш визнані як в теорії права, так і в науці трудового
права основоположні критерії.
По-перше, визначаючи поняття трудових правовідносин, потрібно
керуватися тим, що правовідносинами визнаються суспільні
відносини, які врегульовані правовими нормами, а отже,  нормами
трудового права. Правовідносин як таких, абстрактних, що не
належать до якоїсь конкретної сфери суспільних зв’язків, тобто поза
галузевою приналежністю, не існує. По-друге, характеризуючи
правові відносини у сфері трудового права, необхідно брати до уваги
узагальнююче поняття  трудові правовідносини,  яке охоплює весь
комплекс самостійних суспільних відносин. Саме в його основі
лежить трудовий договір як головний юридичний факт, що породжує
взаємні права і обов’язки суб’єктів цих правовідносин.
Отже, трудові правовідносини  це врегульовані нормами
трудового права суспільні відносини, що виникають у результаті
укладення трудового договору (власне трудові), а також відносини з
приводу встановлення умов праці на підприємствах, навчання й
перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов’язані з наглядом і
контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням
трудових спорів та працевлаштуванням громадян.
Студентам
слід
проаналізувати
особливості
трудових
правовідносин, до яких, зокрема, належать такі:
— для трудових правовідносин характерна наявність спеціального
суб’єкта (насамперед, найманого працівника та роботодавця);
— наявність специфічного об’єкта (виконання трудових обов’язків
з певної спеціальності, кваліфікації, на конкретній посаді) (ст. 21
КЗпП);
— відносини опосередковують включення працівника у трудовий
колектив i участь його у трудовому процесі (у більшості випадків за
окремим винятком роботи в роботодавця  фізичної особи);
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— підпорядкування працівника режиму роботи та правилам
внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи,
організації;
— двостороннiсть трудових правовідносин;
— вiдплатнiсть трудових правовідносин;
— мають подовжувальний (тривалий) характер у більшості
випадків, (можуть існувати постійно з моменту працевлаштування до
факту смерті працівника), (за винятком законодавчих обмежень)
(ст. 23 КЗпП);
— мають особистий характер (працівник не має права самостійно,
без дозволу керівника передоручати роботу іншому працівникові)
(ст. 30 КЗпП);
— визначеність норм праці;
— це складні правовідносини  включають ряд елементів (груп
прав i обов’язків, які мають майновий i немайновий характер
(наприклад, пов’язані з оплатою праці, пересуванням по службі,
захистом честі та гідності).
Студентам необхідно розглянути види трудових правовідносин, які,
зокрема, за змістом, поділяють на матеріальні, процедурні й
процесуальні. Матеріальні правовідносини виникають у результаті дії
матеріальних норм трудового права, зміст яких становлять суб’єктивні
права та обов’язки стосовно оплати праці, надання відпусток, заохочення
працівників.
Процедурні правовідносини виникають у зв’язку з реалізацією норм
щодо процедури оформлення прийняття працівника на роботу, його
переведення та звільнення, притягнення до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності, встановлення правил внутрішнього
трудового розпорядку, процедури утворення первинної профспілкової
організації на підприємстві, утворення виборного органу профспілки
тощо.
Процесуальні правовідносини виникають у процесі розгляду
індивідуальних трудових спорів, діяльності примирної комісії,
трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору тощо.
Вивчаючи питання щодо правового регулювання трудових
відносин необхідно розглянути також їх види відповідно до розподілу
на індивідуальні і колективні. Слід пояснити нерозривний зв’язок,
єдність і взаємодію індивідуальних і колективних трудових
правовідносин. Водночас необхідно відзначити первинність,
верховенство індивідуальних трудових правовідносин, які виступають
підґрунтям для існування колективних.
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Усіх суб’єктів трудових правовідносин можна поділити на дві
групи: головні і другорядні.
Головні  це такі суб’єкти, які відіграють у трудових
правовідносинах провідну роль і забезпечують існування самих
трудових правовідносин. Серед головних суб’єктів можна виділити
окремі підгрупи, що також відрізняються особливостями правового
становища. Першу підгрупу становлять так звані обов’язкові суб’єкти:
роботодавці і працівники. Без їхньої участі трудові правовідносини
взагалі не виникають.
Головних суб’єктів другої підгрупи можна умовно назвати
допоміжними, їх специфіка полягає в тому, що, незалежно від
наявності конкретних трудових правовідносин, такі суб’єкти існують,
оскільки
утворюються
державою
і
покликані
сприяти
функціонуванню трудових правовідносин. Сюди можна віднести
органи нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
та органи зайнятості.
Третю підгрупу головних суб’єктів трудових правовідносин можна
назвати факультативними, тому що їхня участь у трудових
правовідносинах хоч і важлива, але не завжди обов’язкова та не є
постійною. До таких суб’єктів належать виборні органи первинної
профспілкової організації (профспілкові представники) або інші
органи, уповноважені представляти найманих працівників у трудових
правовідносинах.
Другорядними суб’єктами трудових правовідносин можуть бути
такі учасники, які беруть участь у трудових правовідносинах тільки
якщо виникає потреба або ж якщо їхня участь є тимчасовою, після
чого вони припиняють своє існування. До цієї групи входять постійно
існуючі суб’єкти: комісії по трудових спорах, Національна рада
соціального партнерства; профспілкові об’єднання, а також суб’єкти,
що можуть з’являтися епізодично: робочі комісії для ведення
колективних переговорів, органи, які розглядають колективні трудові
спори (конфлікти), страйкові комітети, кваліфікаційні й атестаційні
комісії та ін.
Студентам необхідно розкрити питання про правовий статус
працівника і роботодавця, який складається з наступних елементів:
1) трудової правосуб’єктності;
2) основних (статутних) трудових прав та обов’язків;
3) юридичних гарантій цих прав і обов’язків;
4) відповідальності за порушення трудових обов’язків.
Необхідною умовою для виникнення трудових відносин є трудова
правосуб’єктність. Згідно з трудовим правом громадянин володіє
єдиною трудовою праводієздатністю та деліктоздатністю –
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здатністю мати й здійснювати трудові права й обов’язки, нести
відповідальність за трудові правопорушення. Усі ці елементи
виникають одночасно й називаються трудовою правосуб’єктністю.
За загальним правилом трудова правосуб’єктність працівників
виникає з 16 років. За згодою одного з батьків або особи, що його
замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу особи, що досягли
15 років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається
прийом на роботу учнів з 14 років у порядку, передбаченому ст. 188
КЗпП. Щодо максимального віку для укладення трудового договору,
то його не визначено в КЗпП. Тільки в окремих випадках, враховуючи
специфіку праці, законодавством про працю може визначатися
максимальна межа щодо віку працівника.
Обсяг трудової правосуб’єктності – це права та обов’язки
працівника, які студенти повинні охарактеризувати.
Далі потрібно розглянути трудову правосуб’єктність роботодавця –
власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним
органу чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства
використовує найману працю. Трудова правосуб’єктність юридичної
особи виникає з моменту державної реєстрації і продовжується до її
ліквідації. Трудова правосуб’єктність роботодавця – фізичної особи
виникає із досягненням 18 років.
У літературі виділено два критерії трудової правосуб’єктності
роботодавця – юридичної особи: оперативний і майновий.
Оперативний критерій зводиться до здатності здійснювати підбір і
розстановку кадрів, організувати працю працівників, створювати їм
умови праці, необхідні для виконання роботи. Майновий критерій
зводиться до наявності фонду оплати праці.
Студентам необхідно дати загальну характеристику трудовим
колективам, профспілкам, організаціям роботодавців як суб’єктам
колективних трудових правовідносин, проаналізувати чинні
нормативно-правові акти, в яких визначається їхнє правове
становище.
Кожна із сторін колективних трудових правовідносин має своїх
представників, які є суб’єктами цих відносин. У літературі
представництво не відокремлюється від колективних трудових
правовідносин, оскільки ті з них, суб’єктами яких виступають
профспілки (їх об’єднання), організації роботодавців (їх об’єднання)
вже є представницькими за своїм характером. Представництво у
колективних трудових правовідносинах відбувається на підставі
закону, внутрішнього правового акту організації, рішення виборного
органу первинної профспілкової організації.
Підстави виникнення, зміни й припинення трудових відносин
потрібно розглядати як певні юридичні факти, передбачені трудовим
законодавством України.
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Трудовий договір є основним юридичним фактом, з яким пов’язано
виникнення трудових відносин. До інших юридичних фактів,
необхідних для виникнення трудових відносин, належать:
– обрання на посаду, за якою виконується робота. Як правило, ця
підстава виникнення трудових відносин визначена в законі,
нормативно-правових актах, а також може бути передбачена й
засновницькими (установчими) документами організації. Для
працівників, які займають виборні посади, підставою виникнення
трудових відносин є факт обрання на посаду й укладання трудового
договору;
– заміщення відповідної посади за конкурсом. Для окремих
категорій працівників як підстава виникнення трудових відносин
необхідні й інші юридичні факти. Наприклад, для осіб, які
приймаються на роботу за конкурсом, укладанню трудового договору
передує обрання на посаду за конкурсом;
– фактичний допуск до роботи з відома або за дорученням
роботодавця, його представника і незалежно від того, чи був трудовий
договір належним чином оформлений. Трудові відносини виникають
між працівником і роботодавцем на підставі трудового договору, що
укладається між ними. Доказом наявності трудових правовідносин є
фактичне допущення працівника до роботи – навіть тоді, коли наказ
чи розпорядження не були видані (ст. 24 КЗпП).

1.
2.
3.
4.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Поняття трудових правовідносин та їх структура.
Правосуб’єктність учасників трудових правовідносин.
Правове становище працівників у трудових правовідносинах.
Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.

САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Структура індивідуальних трудових правовідносин.
2. Поняття і особливості колективних трудових правовідносин, їх
співвідношення
з
індивідуальними
трудовими
правовідносинами.
3. Трудова правосуб’єктність працівника: виникнення, зміст і
припинення, випадки обмеження.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Ядром і основним видом трудових правовідносин є:
а) виробничі відносини;
б) індивідуально-трудові;
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в) колективно-трудові;
г) відносини соціального партнерства.
2. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є
такі правові відносини:
а) правовідносини трудової дисципліни;
б) правовідносини соціального партнерства;
в) правовідносини з вирішення колективних трудових спорів;
г) колективно-трудові відносини.
3. Якщо за загальним правилом прийом на роботу осіб допускається з
16 років, то повна трудова правосуб’єктність фізичних осіб настає з
досягнення ними:
а) також 16 років;
б) 17 років;
в) 18 років;
г) 21 року.
4. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як
виняток, прийматися на роботу особи, які досягли:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 16 років;
г) 17 років.
5. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається
прийняття на роботу учнів шкіл, професійно-технічних закладів, у
вільний від навчання час по досягненні ними:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 16 років;
г) 17 років.
6. Фізичні особи як працівники можуть брати участь у трудових
правовідносинах після досягнення ними:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 16 років;
г) 17 років.
7. Добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує
громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної
діяльності, це:
а) трудова спілка;
б) кредитна спілка;
в) трудовий колектив;
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г) професійна спілка.
8. Суб’єкти, які беруть участь у трудових правовідносинах тільки
якщо виникає потреба або ж якщо їхня участь є тимчасовою, після
чого вони припиняють своє існування, - це:
а) головні суб’єкти;
б) допоміжні суб’єкти;
в) факультативні суб’єкти;
г) другорядні суб’єкти.
9. Хто може бути працівником:
а) юридична особа;
б) тільки громадянин України;
в) особа, яка володіє трудовою правоздатністю та трудовою
дієздатністю;
г) громадянин України з 18 років.
10. Складовими трудової правосуб’єктності є:
а) трудова дисципліна і дисциплінарна відповідальність;
б) трудова дисципліна і матеріальна відповідальність
в) трудова правоздатність і трудова дієздатність;
г) правовий статус і правоздатність.
11. Хто є суб’єктами (сторонами) трудових правовідносин:
а) з однієї сторони – працівник, а іншої - роботодавець;
б) трудовий колектив;
в) виборний профспілковий орган;
г) наймодавець і наймач.
12. До підстав виникнення трудових правовідносин не належить:
а) трудовий договір;
б) обрання на посаду;
в) трудова угода (цивільно-правовий договір);
г) направлення на роботу.
13. Об’єктом трудових правовідносин виступає:
а) працівник і роботодавець;
б) тільки результати праці;
в) робітники і службовці;
г) процес праці і його результати.
14. Юридичний зміст трудових правовідносин утворюють:
а) суб’єктивні трудові права і обов’язки їх суб’єктів;
б) об’єктивні трудові права і обов’язки їх суб’єктів;
в) основні трудові права і обов’язки їх суб’єктів;
г) загальні трудові права і обов’язки їх суб’єктів.
15. Структурними елементами трудових правовідносин є:
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а) суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин;
б) суб’єкти та об’єкти правовідносин;
в) суб’єкти, об’єкти та форма правовідносин;
г) суб’єкти, об’єкти та характер правовідносин.
16. Суб’єктами індивідуально-трудових правовідносин є:
а) працівник і роботодавець;
б) роботодавець і профспілковий орган;
в) роботодавець і трудовий колектив;
г) наймач і роботодавець.
17. У трудових правовідносинах іноді можуть брати участь так звані
другорядні суб’єкти, до яких належать:
а) роботодавець;
б) атестаційна комісія;
в) працівник;
г) примирна комісія;
д) страйковий комітет.
18. Правосуб’єктність визначається переважно як поєднання таких
компонентів:
а) правоздатність;
б) правоспроможність;
в) дієспроможність;
г) дієздатність;
д) правовий статус.
19. Суб’єктами колективних трудових відносин є:
а) роботодавець;
б) профспілкова організація;
в) Центр зайнятості;
г) примирна комісія;
д) колективне підприємство.
20. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є
такі:
а) правовідносини робочого часу;
б) колективно-трудові правовідносини;
в) правовідносини соціального партнерства;
г) правовідносини трудової дисципліни;
д) правовідносини оплати праці.
Завдання
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1. Користуючись нормативно-правовими актами, письмово навести
приклад юридичного факту-дії як підстави виникнення трудових
правовідносин.
2. Користуючись нормативно-правовими актами, письмово навести
приклад юридичного факту-дії як підстави зміни трудових
правовідносин.
3. Користуючись нормативно-правовими актами, письмово навести
приклад юридичного факту-події як підстави припинення трудових
правовідносин.
4. Розробити структурно-логічну схему «Структура трудових
правовідносин».
Інформаційні джерела: 1, 3, 11, 12, 19, 25, 27, 115-120, 145, 186,
187.
* * *
Тема 6. Правовий статус профспілок. Участь працівників в
управлінні організаціями
Основні терміни та поняття: трудовий колектив; професійна
спілка (профспілка); легалізація профспілки; служба правової
допомоги.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Професійна спілка (профспілка) – це добровільна неприбуткова
громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Студентам потрібно детально проаналізувати положення Закону
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від
15.09.1999 р. № 1045-ХІV та розглянути повноваження профспілок.
Слід звернути увагу на те, що для представництва і здійснення
захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні
договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин
профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних,
місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.
Важливо акцентувати увагу на тому, що професійні спілки, їх
об’єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та
органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських
організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
Профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист
трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок
в державних органах та органах місцевого самоврядування, у
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відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями
громадян.
Розглядаючи представницьку та захисну функцію профспілок,
потрібно виходити із розуміння того, що у питаннях колективних
інтересів працівників профспілки, їх об’єднання здійснюють
представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх
членства у профспілках. При цьому представництво інтересів членів
профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, державними
органами та органами місцевого самоврядування здійснюється на
основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до
законодавства. Так, представники профспілок беруть участь у
діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів,
які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт). Профспілки,
їх об’єднання мають право на організацію та проведення страйків,
зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і
соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до
закону.
У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів
профспілки здійснюють представництво та захист у порядку,
передбаченому законодавством та їх статутами. Зокрема, профспілки,
їх об’єднання мають право представляти інтереси працівників в
органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. У випадках,
передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної
профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у
п’ятнадцятиденний термін обґрунтоване
письмове
подання
роботодавця про розірвання трудового договору з працівником.
Профспілки та їх об’єднання також мають право представляти
інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на
звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових
установ.
Продовжуючи опрацювання теми, студентам потрібно розглянути
сутність та порядок здійснення профспілками громадського контролю
за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю
та про охорону праці, за створенням безпечних і нешкідливих умов
праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов,
забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими
засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози
життю або здоров’ю працівників профспілки мають право вимагати
від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях,
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виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або
на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози
життю або здоров’ю працівників.
Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи
умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що
проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх
нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у
розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на
виробництві та давати свої висновки про них.
Для здійснення функцій профспілки, їх об’єднання можуть
створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії,
затверджувати положення про них.
Уповноважені представники профспілок мають право вносити
роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування подання про усунення порушень законодавства про
працю, які є обов’язковими для розгляду, та в місячний термін
одержувати від них аргументовані відповіді.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Профспілкові органи як суб’єкти трудового права. Порядок
утворення, легалізація та припинення діяльності профспілок.
2. Повноваження виборного органу первинної профспілкової
організації на підприємстві.
3. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Основні функції та
повноваження трудових колективів.
4. Співвідношення прав профспілок і повноважень трудових
колективів.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Порядок утворення, легалізація та припинення діяльності
профспілок.
2. Права, гарантії та обов’язки профспілок, їх об’єднань відповідно
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії їх
діяльності».
3. Повноваження виборного органу первинної профспілкової
організації на підприємстві.
4. Відповідальність профспілок.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Профспілки можуть мати статус:
а) первинних;
б) місцевих;
в) всеукраїнських;
г) усі відповіді правильні.
2. Добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує
громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної
(трудової) діяльності (навчання), − це:
а) трудовий колектив;
б) господарське товариство;
в) профспілка;
г) виробничий кооператив.
3. Профспілки, їх об’єднання можуть припинити свою діяльність
шляхом:
а) реорганізації;
б) саморозпуску або примусового розпуску;
в) ліквідації;
г) усі відповіді правильні.
5. У разі порушення роботодавцями умов колективного договору
профспілки мають право направляти їм подання про усунення цих
порушень, яке розглядається:
а) в тижневий термін;
б) в двохтижневий термін;
в) в місячний термін;
г) в триденний термін.
6. За виплатою заробітної плати профспілки здійснюють:
а) спостереження;
б) громадський контроль;
в) державний контроль;
г) нагляд.
7. Профспілки, які об’єднують не менш як дві первинні профспілкові
організації, що діють на різних підприємствах, в установах,
організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці,
мають статус:
а) первинних;
б) місцевих;
в) сільських;
г) районних.
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8. Профспілки, організації яких є в більшості адміністративнотериторіальних одиниць двох або більше областей, мають статус:
а) обласних;
б) місцевих;
в) регіональних;
г) районних.
9. Профспілки, організації яких є в більшості адміністративнотериторіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя,
мають статус:
а) обласних;
б) місцевих;
в) регіональних;
г) районних.
10. Статус місцевих мають профспілки, які об’єднують:
а) не менш як 2 первинні профспілкові організації;
б) не більше 2-х первинних профспілкових організацій;
в) не більше 3-х первинних профспілкових організацій;
г) 5 первинних профспілкових організацій.
11. Роботодавці:
а) можуть бути членами виборних органів профспілок будьякого рівня;
б) можуть бути членами виборних органів профспілок
виробничого рівня;
в) не можуть бути членами виборних органів профспілок
виробничого рівня;
г) не можуть бути членами виборних органів профспілок
будь-якого рівня.
12. Статус регіональних мають профспілки:
а) організації яких є в більшості адміністративнотериторіальних одиниць двох або більше областей;
б) організації яких є в більшості адміністративнотериторіальних одиниць трьох або більше областей;
в) організації яких є в більшості адміністративнотериторіальних одиниць двох або більше регіонів;
г) організації яких є в більшості адміністративнотериторіальних одиниць трьох або більше регіонів.
13. Членами профспілок можуть бути:
а) особи, які працюють на підприємстві, в установі або
організації незалежно від форм власності і видів
господарювання;
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14.

15.

16.

17.

18.

б) особи, які працюють у фізичної особи, яка використовує
найману працю;
в) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
г) усі відповіді правильні.
Діяльність профспілок, яка порушує закони України, може бути
заборонена:
а) лише за рішенням місцевого суду;
б) за рішенням роботодавця або суду;
в) за рішенням Міністерства соціальної політики;
г) за рішенням Міністерства юстиції.
Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
передбачено більш високий рівень гарантій щодо забезпечення
діяльності профспілок, то застосовуються:
а) норми національного законодавства;
б) норми міжнародного договору або угоди;
в) норми Статуту профспілки;
г) немає правильної відповіді.
Підставою для вступу до профспілки є:
а) членство у трудовому колективі;
б) бажання працівника;
в) заява громадянина, подана в первинну організацію
профспілки;
г) укладення трудового договору.
Виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої
є працівник, розглядає обґрунтоване письмове подання
роботодавця про розірвання трудового договору з працівником:
а) у 5-денний термін;
б) у 10-денний термін;
в) у 15-денний термін;
г) у 20-денний термін.
Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено
членство у профспілці таких категорій осіб:
а) осіб, зайнятих творчою діяльністю;
б) роботодавців;
в) членів фермерських господарств;
г) осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих
навчальних закладах;
д) усі перераховані категорії осіб.
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19. Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено
членство у профспілці таких категорій осіб:
а) осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з
виходом на пенсію;
б) фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;
в) роботодавців;
г) осіб, які які тимчасово не працюють;
д) усі перераховані категорії осіб.
20. Організації профспілок можуть мати статус:
а) первинних;
б) корпоративних;
в) місцевих;
г) сільських;
д) обласних.
21. Організації профспілок можуть мати статус:
а) регіональних;
б) селищних;
в) республіканських;
г) районних;
д) всеукраїнських.
Завдання
1. Розв’язати ситуаційне завдання:
Попова, яка працює у міському виробничому управлінні житловокомунального господарства, підпорядкованому Комітету житловокомунального господарства Автономної Республіки Крим, звернулася
з листом до редакції газети «Праця і зарплата». Попова пише, що вона
та інші працівники управління є членами профспілки працівників
хімічної та нафтохімічної промисловості. У даній ситуації працівники
не є членами галузевої профспілки працівників житловокомунального господарства (до цієї галузі належить управління, в
якому вони працюють). Як вважає Попова, це не суперечить чинному
законодавству, оскільки згідно із Законом України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» громадяни вільно обирають
профспілку, до якої вони бажають вступити. Попова запитує: якою
галузевою угодою слід користуватися міському управлінню житловокомунального господарства – тією, у сфері дії якої перебуває це
управління, чи галузевою угодою, укладеною ЦК профспілки
працівників хімічної та нафтохімічної промисловості, членами якої є
працівники управління? Чи взагалі обов’язковим є дотримання умов
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галузевої угоди, чи у цій ситуації можна користуватися лише
регіональною угодою?
Підготуйте письмову відповідь на листа Попової.
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
На засіданні виборного органу первинної профспілкової організації
заводу «Центроліт», який розглядав питання щодо згоди на звільнення
електрика Волкова за п. 4 ст. 40 КЗпП України (прогул без поважних
причин), із п’ятнадцяти членів були присутніми тільки шестеро.
Більшістю голосів прийнято рішення про згоду на звільнення Волкова.
Чи законне рішення виборного органу первинної профспілкової
організації?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Рішенням обласної міжгалузевої профспілкової конференції Чуб
обраний на посаду голови об’єднання профспілкових організацій
області. Після двох років перебування на цій посаді він, на думку
президії об’єднання, втратив інтерес до цієї роботи, внаслідок чого
авторитет профспілок області зазнав суттєвих втрат, а їх права та
інтереси постраждали (активність профспілкових організацій
зменшилась, майно використовувалось не за призначенням,
приміщення без належного оформленням здавалися в оренду
суб’єктам господарської діяльності). Заслухавши пояснення Чуба,
президія об’єднання профспілок області ухвалила рішення про
усунення його від посади із формулюванням «за втрату довіри і
вчинення дій, не сумісних із посадою керівника профспілкового
об’єднання».
Чи є голова об’єднання профспілкових організацій області
суб’єктом трудових правовідносин? Які юридичні факти є
підставами припинення трудових правовідносин? Чи можна таке
рішення профспілкового органу вважати достатньою підставою
припинення трудових правовідносин?
Інформаційні джерела: 1, 3, 11, 12, 19, 25, 27, 115-120, 145, 186,
187.
* * *
Тема 7. Правовий статус організацій роботодавців
Основні терміни та поняття: організація роботодавців;
Конфедерація роботодавців України
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
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Для з’ясування правового статусу організацій роботодавців
студентам потрібно детально проаналізувати положення Закону
України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та
гарантії діяльності» від 22.06.2012 р. № 5026-VІ, який визначає
правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності
організацій роботодавців, їх об’єднань, особливості правового
регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх
взаємодії з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, професійними спілками та їх об’єднаннями, іншими
об’єднаннями
громадян,
підприємствами,
установами
та
організаціями.
Організації роботодавців, їх об’єднання створюються і діють з
метою представництва та захисту прав та законних інтересів
роботодавців у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у
тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу.
Студентам слід послідовно розглянути сутність основних завдань
організацій роботодавців та їх об’єднань, якими є: (1) забезпечення
представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у
відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими
об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та
утвореними ними органами; (2) підвищення конкурентоспроможності
національної економіки; (3) участь у формуванні та реалізації
економічної, соціальної політики держави, регулюванні економічних,
соціальних, трудових відносин; (4) сприяння збільшенню обсягів
виробництва продукції і послуг; (5) сприяння створенню нових
робочих місць; (6) співробітництво з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх
організаціями та об’єднаннями; (7) участь у колективних переговорах
з укладення угод на національному, галузевому та територіальному
рівнях, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов’язань
за цими угодами; (8) сприяння вирішенню колективних трудових
спорів, сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців
при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); (9)
вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань та
досвіду; (10) участь у розробленні та реалізації державної політики у
сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації; (11) розвиток
співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями
роботодавців та їх об’єднаннями.
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Продовжуючи опрацювання теми, студентам потрібно зупинитися
на особливостях статусу місцевих, обласних і республіканських (АРК)
організацій роботодавців та місцевих, обласних, республіканських
(АРК) і всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, порядку
їх утворення та припинення діяльності.
Особливу увагу слід приділити аналізу повноважень організацій
роботодавців та їх об’єднань, з-поміж яких: участь організацій у
соціальному діалозі, у веденні переговорів з укладення колективних
договорів і угод; представництво та захист інтересів своїх членів під
час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності; участь у формуванні та реалізації державної політики
зайнятості населення, в управлінні фондами загальнообов’язкового
державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю;
участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Право роботодавців на об’єднання. Мета та завдання діяльності
організацій роботодавців.
2. Порядок створення та припинення діяльності організацій
роботодавців.
3. Повноваження роботодавців та їх організацій у колективнодоговірному регулюванні.
4. Права та обов’язки роботодавців та їхніх об’єднань щодо захисту
прав своїх членів
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Принципи створення та діяльності організацій роботодавців та їх
об’єднань.
2. Порядок створення та припинення діяльності організацій
роботодавців.
3. Повноваження роботодавців та їх організацій у колективнодоговірному регулюванні.
4. Права та обов’язки роботодавців та їхніх об’єднань щодо захисту
прав своїх членів.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Перша організація роботодавців нового типу, що виникла в
Україні, – це:
а) Спілка кооператорів та підприємців України;
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б) Союз підприємців Криму;
в) Спілка малих підприємств;
г) Спілка орендарів і підприємців України.
2 Конфедерація роботодавців України була заснована в:
а) 1989 р.;
б) 1992 р.;
в) 1998 р.;
г) 2000 р.
3. Найбільш представницька структура роботодавців на державному
рівні – це:
а) Український союз промисловців і підприємців;
б) Конфедерація роботодавців України;
в) Федерація роботодавців України;
г) Об’єднання організацій роботодавців України.
5. До принципів діяльності організацій та об’єднань роботодавців
належать:
а) законності та верховенства права;
б) свободи об’єднання;
в) соціального діалогу;
г) усі відповіді правильні.
6. Організації роботодавців, діяльність яких поширюється на
територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці і
які об’єднують не менше десяти роботодавців цієї
адміністративно-територіальної одиниці або двох і більше
роботодавців певного виду економічної діяльності в межах цієї
адміністративно-територіальної одиниці, мають статус:
а) первинних;
б) місцевих;
в) районних;
г) обласних.
7. Об’єднання організацій роботодавців, які на час державної
реєстрації об’єднують дві і більше організації роботодавців
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, мають
статус:
а) первинних;
б) місцевих;
в) районних;
г) обласних.
8. Засновниками організації роботодавців є:
а) органи державної влади;
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

б) органи місцевого самоврядування;
в) роботодавці;
г) працівники.
Засновниками об’єднання організацій роботодавців є:
а) об’єднання роботодавців;
б) роботодавці.
в) органи державної влади;
г) усі відповіді є правильними.
Право роботодавців на об’єднання гарантоване:
а) Конституцією України;
б) Конвенцією МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист
права на організацію»;
в) Законом України «Про організації роботодавців, їх
об’єднання, права і гарантії їх діяльності»;
г) усі відповіді правильні.
Рішення про утворення організації роботодавців приймається:
а) установчим з’їздом (конференцією) роботодавців;
б) органом місцевого самоврядування;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) загальними зборами (конференцією) трудового колективу.
Термін «роботодавець» в українському законодавстві визначається
як:
а) юридична особа або фізична особа, яка здійснює
підприємницьку діяльність;
б) юридична особа або фізична особа, яка в межах трудових
відносин використовує працю фізичних осіб;
в) будь-який підприємець, який використовує найману працю
та уклав колективний договір із профспілкою;
г) юридична особа, яка використовує найману працю та
уклала колективний договір із профспілкою.
Основною функцією організацій роботодавців та їх об’єднань є:
а) представництво та захист прав і законних інтересів
роботодавців у соціально-економічній, трудовій та інших
сферах;
б) реформаторська, пов’язана з економічними реформами;
в) партнерська (як партнер у соціальному діалозі);
г) представницька (лобіювання інтересів).
Вищий представницький орган всеукраїнських об’єднань
організацій роботодавців – це:
а) Конфедерація наймодавців України;
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б) Федерація роботодавців України;
в) Об’єднання організацій роботодавців України;
г) Спільний представницький орган сторони роботодавців на
національному рівні.
15. Об’єднання організацій роботодавців мають статус:
а) місцевих та обласних;
б) місцевих, обласних, республіканських, всеукраїнських;
в) обласних та національних;
г) місцевих, обласних, республіканських, національних,
міжнародних.
15. Роботодавці можуть об’єднуватися в:
а) організації роботодавців;
б) асоціації роботодавців;
в) кооперативи роботодавців;
г) консорціуми роботодавців.
16. Рішення про створення об’єднання організацій роботодавців
приймається:
а) органом місцевого самоврядування;
б) органом державної виконавчої влади;
в) установчим з’їздом (конференцією) уповноважених
представників організацій роботодавців;
г) спільно представниками роботодавців та профспілок на
об’єднаному з’їзді.
17. Організації роботодавців та їх об’єднання утворюються і діють на
принципах:
а) субсидіарності;
б) свободи об’єднання;
в) підпорядкування;
г) незалежності та рівноправності членів;
д) самоврядності.
18. Організації роботодавців та їх об’єднання утворюються і діють на
принципах:
а) соціального діалогу;
б) кооперації;
в) аполітичності;
г) корпоративності;
д) відкритості та гласності.
19. Організації роботодавців створюються і діють за територіальною
або галузевою ознакою та мають статус:
а) первинних;
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б) місцевих;
в) районних;
г) обласних;
д) республіканських.
20. Об’єднання організацій роботодавців створюються і діють за
територіальною або галузевою ознакою та мають статус:
а) місцевих;
б) районних;
в) обласних;
г) первинних;
д) всеукраїнських.
Завдання

1. Розв’язати ситуаційне завдання:
ЦК профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної
промисловості України виступив з ініціативою початку колективних
переговорів з розробки і укладення Галузевої угоди гірничометалургійного комплексу України на 2011-2012 роки. Сторону
власників підприємств, установ, організацій галузі під час переговорів
представляли Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
Фонд державного майна України, виробничі об’єднання. Після
завершення переговорів і розробки проекту колективної угоди
виникла низка питань.
Хто має підписати угоду від сторони власників та працівників?
Коли угода набуває чинності – з моменту підписання її
уповноваженими
представниками
сторін
чи
реєстрації
Міністерством соціальної політики України?
Яка сфера дії укладеної угоди?
Інформаційні джерела: 1, 3, 11, 12, 19, 25, 27, 115-120, 145, 186, 187.
* * *
Тема 8. Правове регулювання зайнятості та
працевлаштування
Основні терміни та поняття: безробіття; безробітний;
зареєстрований безробітний; часткове безробіття; вакансія; ваучер;
зайнятість;
вільно
обрана
зайнятість;
повна
зайнятість;
працевлаштування.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
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Відносини у сфері зайнятості населення регулюються
Конституцією України, Законом України «Про зайнятість населення»
від 5 липня 2012 р. № 5067-VI, Кодексом законів про працю України,
Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття», іншими актами законодавства.
Зайнятість є економічним поняттям, оскільки вона становить один
з основних елементів, що сприяє розвитку економіки кожної країни.
Одночасно зайнятість є й гуманітарним поняттям, бо за її допомогою
трудящим забезпечується здобуття засобів до існування. Зайнятість є
також умовою для розвитку здібностей і особистості людини.
Політико-юридичне значення зайнятості полягає в тому, що «кожна
людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і
сприятливі умови праці і на захист від безробіття» (ст. 23 Загальної
декларації прав людини 1948 p.).
Закон «Про зайнятість населення» визначає зайнятість як не
заборонену законодавством діяльність осіб, пов’язану із задоволенням
їх особистих та 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. Студенти повинні розглянути, які категорій
громадян віднесені статтею 4 Закону України «Про зайнятість
населення» до зайнятого населення.
Державна політика зайнятості пов’язана з формуванням
цивілізованого ринку праці, який передбачає збалансування попиту на
робочу силу шляхом створення робочих місць необхідної кількості та
пропонування робочої сили шляхом створення умов для її професійної
підготовки і забезпечення гідних умов праці.
Державна політика України зайнятості населення базується на
таких принципах:
1) пріоритетності забезпечення повної, продуктивної та вільно
обраної зайнятості в процесі реалізації активної соціальноекономічної політики держави;
2) відповідальності держави за формування та реалізацію політики
у сфері зайнятості населення;
3) забезпечення рівних можливостей населення у реалізації
конституційного права на працю;
4) сприяння ефективному використанню трудового потенціалу та
забезпечення соціального захисту населення від безробіття.
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Студентам слід розглянути зміст заходів щодо сприяння
зайнятості населення та їх практичну реалізацію. До таких заходів
належать:
1) професійна орієнтація та професійне навчання;
2) стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на
створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних;
3) створення умов для самозайнятості населення та підтримка
підприємницької ініціативи;
4) сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та
запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форми власності, виду
діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують
найману працю, молоді, яка навчається;
5) сприяння зайнятості інвалідів;
6) забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру.
Законодавством встановлено державні гарантії зайнятості
населення, які поділяються на основні, тобто такі, що мають загальний
характер і стосуються всього населення, і додаткові  встановлені для
окремих категорій населення. Слід окремо зупинитися на
характеристиці додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню
для окремих категорій населення, передбачених ст. 14 Закону України
«Про зайнятість населення».
Практичну зацікавленість мають викликати у студентів положення
Закону, які стосуються стажування, а саме: студенти вищих та учні
професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію
(кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований
робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та
продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному
рівні, мають право проходити стажування за професією
(спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форми власності, виду
діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про
стажування у вільний від навчання час. Метою стажування є набуття
досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків,
удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та
засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових
компетенцій.
Строк стажування за договором не може перевищувати шести
місяців. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до
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трудової книжки. У разі коли в період стажування особа, виконує
професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи,
виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй
заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за
нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням
коефіцієнтів, доплат і надбавок.
Координацію і контроль за виконанням основних напрямів
реалізації державної політики у сфері зайнятості населення здійснює
центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики за
участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
(Державної служби зайнятості). Студенти повинні розглянути
завдання та повноваження ДСЗ, звернувшись до Положення про
Державну службу зайнятості України, затверджену Указом
Президента України від 16.01.2013 р. №19/2013.
Необхідним для засвоєння даної теми є з’ясування правового статусу
безробітного. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зайнятість
населення» безробітним визнається 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;
Статусу безробітного може набути:
1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на
пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи
не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів,
готова та здатна приступити до роботи;
2) інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну
допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам»;
3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена
у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема
припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та
організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.
Статус безробітного надається вказаним особам за їх особистою
заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації
у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що
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реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця
перебування.
Підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає
освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням
доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням
місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної
ради. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати
такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня
заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де особа
зареєстрована як безробітний.
Під час пропонування підходящої роботи враховується тривалість
роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість
безробіття, а також потреби ринку праці.
Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають
роботу, підходящою вважається така, що потребує первинної
професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а
для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після перерви
тривалістю, що перевищує шість місяців, підходящою вважається
робота за професією останнього місця роботи або робота з
проходженням попередньої перепідготовки за новою професією
(спеціальністю)
за
направленням
територіального
органу
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
Слід зупинитися на аналізі прав та обов’язків безробітних,
визначених ст. 44 Закону України «Про зайнятість населення».
Законом України від 2 березня 2000 року «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» визначено
державні гарантії, які передбачають матеріальне забезпечення на
випадок безробіття та надання соціальних послуг за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття.
Розмір допомоги по безробіттю застрахованим особам
визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу)
залежно від страхового стажу, а саме: до 2 років страхового стажу 
50 відсотків середньої зарплати; від 2 до 6 років  55 відсотків; від 6
до 10 років  60 відсотків; понад 10 років  70 відсотків.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості
безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних
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днів  100 відсотків; протягом наступних 90 календарних днів  80
відсотків; у подальшому  70 відсотків.
Варто звернути увагу на те, що новим Законом України «Про
зайнятість населення» вперше запроваджується дефініція «часткове
безробіття» та передбачається виплата допомоги по частковому
безробіттю.
ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
1. Поняття зайнятості населення і напрями державної політики у цій
сфері.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції: його
завдання та повноваження.
3. Правовий статус безробітного.
4. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.
ПЛАН ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Правове регулювання працевлаштування громадян України.
Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні.
2. Поняття працевлаштування та його правові форми.
3. Державна служба зайнятості, її права та обов’язки. Правові
відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами.
4. Поняття безробітного і його правове становище. Компенсації при
втраті роботи. Умови виплати допомоги в разі безробіття.
1.

САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної
політики зайнятості.
2. Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв’язку зі
змінами в організації виробництва і праці.
3. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. До державної служби зайнятості мають право звертатися
неповнолітні з:
а) 15 років;
б) 16 років;
в) 17 років;
г) 18 років.
2. Визначення «... - не заборонена законодавством діяльність осіб,
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пов’язана із задоволенням їх особистих та 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» відповідає поняттю:
а) зайнятість;
б) працевлаштування;
в) суспільна діяльність;
г) трудова діяльність.
3. Студенти мають право проходити стажування за професією
(спеціальністю), за якою здобувається освіта, у вільний від навчання
час, строк якого не перевищує:
а) одного місяця;
б) двох місяців;
в) трьох місяців;
г) шести місяців.
4. Суспільно корисні оплачувані роботи в інтересах територіальної
громади, які організовуються для додаткового стимулювання
мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших
категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах, це:
а) громадські роботи;
б) муніципальні роботи;
в) суспільні роботи;
г) громадянські роботи.
5. З безробітними, які залучаються до виконання робіт тимчасового
характеру, укладаються трудові договори на строк, що сумарно
протягом року не може перевищувати:
а) 160 календарних днів;
б) 170 календарних днів;
в) 180 календарних днів;
г) 190 календарних днів.
6. Документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону
України «Про зайнятість населення» право на перепідготовку,
підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні,
спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у
роботодавця, це:
а) направлення;
б) ваучер;
в) лист-прохання;
г) заява встановленого зразка.
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7. Зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менший від
норми
часу,
передбаченої
законодавством,
і
може
встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з
оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від
виробітку, це:
а) обмежена зайнятість;
б) неповна зайнятість;
в) сумісництво;
г) суміщення.
8. Комплекс правових, економічних та організаційних заходів,
спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю, це:
а) працевлаштування;
б) зайнятість;
в) зайнятість та працевлаштування;
г) продуктивна зайнятість.
9. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, не належать:
а) один з батьків, який має на утриманні дітей віком до шести
років;
б) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
в) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового
лікування;
г) особи, яким до настання права на пенсію за віком
залишилося 15 і менше років.
10. Безробітний – це:
а) 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;
б) особа віком від 16 до 70 років, яка через відсутність роботи
не має заробітку або інших передбачених законодавством
доходів як джерела існування, готова та здатна приступити
до роботи;
в) особа віком від 16 років, яка через відсутність роботи не має
заробітку або інших передбачених законодавством доходів
як джерела існування, готова та здатна приступити до
роботи;
г) особа віком від 15 до 65 років, яка через відсутність роботи
не має заробітку або інших передбачених законодавством
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11.

12.

13.

14.

доходів як джерела існування, готова та здатна приступити
до роботи.
Право на одноразове отримання ваучера для перепідготовки,
спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та
спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності
мають особи:
а) віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не
менше 15 років;
б) віком старше 50 років, страховий стаж яких становить не
менше 25 років;
в) віком старше 55 років, страховий стаж яких становить не
менше 25 років;
г) віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не
менше 20 років.
Підприємства, установи та організації мають право на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території
України на підставі дозволу, що видається відповідним центром
зайнятості:
а) на строк до одного року, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
б) на строк до двох років, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
в) на строк до трьох років, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
г) на строк до чотирьох років, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.
Вартість ваучера для перепідготовки встановлюється в межах
вартості навчання, але не може перевищувати:
а) п’ятикратний
розмір
прожиткового
мінімуму
для
працездатних осіб;
б) шестикратний розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб;
в) семикратний
розмір
прожиткового
мінімуму
для
працездатних осіб;
г) десятикратний розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб.
З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються
строкові трудові договори для працевлаштування на створені
тимчасові робочі місця:
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15.

16.

17.

18.

а) на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати
100 календарних днів;
б) на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати
120 календарних днів;
в) на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати
160 календарних днів;
г) на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати
180 календарних днів.
Реєстрація безробітного припиняється у разі:
а) разової відмови від пропонування підходящої роботи;
б) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи;
в) триразової відмови від пропонування підходящої роботи;
г) п’ятиразової відмови від пропонування підходящої роботи.
У разі припинення реєстрації безробітний має право на наступну
реєстрацію у територіальному органі Державної служби
зайнятості:
а) не раніше ніж через 60 календарних днів з дня зняття з
обліку;
б) не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня зняття з
обліку;
в) не раніше ніж через 90 календарних днів з дня зняття з
обліку;
г) не пізніше ніж через 90 календарних днів з дня зняття з
обліку.
До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, належать:
а) один з батьків, який має на утриманні дітей віком до 16
років;
б) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового
лікування;
в) особи, яким до настання права на пенсію за віком
залишилося 15 і менше років;
г) особи, яким до настання права на пенсію за віком
залишилося 10 і менше років;
д) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з
батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу.
З метою залучення до роботи за відповідною професією
(спеціальністю) в селах і селищах молодому працівнику, який
уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з
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підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у
таких населених пунктах, надається:
а) житло на строк його роботи;
б) одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати;
в) одноразова адресна допомога у п’ятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати;
г) у разі якщо молодий працівник пропрацює в такому
населеному пункті не менше десяти років, житло
передається йому у власність;
д) у разі якщо молодий працівник пропрацює в такому
населеному пункті не менше п’яти років, житло передається
йому у власність.
19. Стажування студентів згідно Закону України «Про зайнятість
населення» передбачає такі умови:
а) строк стажування за договором не може перевищувати
шести місяців;
б) строк стажування за договором не може перевищувати
дев’яти місяців;
в) запис про проходження стажування вноситься до трудової
книжки;
г) стажування здійснюється тільки на безоплатній основі;
д) якщо в період стажування студент виконує професійні
роботи, підприємство здійснює йому виплату заробітної
плати.
20. Види громадських робіт визначаються місцевими державними
адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних,
міських рад за такими критеріями:
а) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть
бути використані постійні робочі місця та вакансії;
б) мають постійний характер;
в) можуть виконуватися на умовах тільки повного робочого
дня;
г) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;
д) надають можливість тимчасового працевлаштування
безробітних на роботи, що не потребують додаткової
спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.
Завдання
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1. Розробити структурно-логічну схему «Структура і повноваження
органів Державної служби зайнятості».
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Працівник Петренко С.О. після вивільнення з підприємства без
поважних причин своєчасно не зареєструвався у державній службі
зайнятості як такий, що шукає роботу та відмовився від двох
пропозицій підходящої роботи в період пошуку роботи.
Які пільги, передбачені чинним законодавством України, втрачає
працівник Петренко С.О.?
Який порядок надання статусу безробітного громадянину
Петренку С.О. встановлено законодавством?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
15-річний Павленко, отримавши згоду батьків влаштуватися на
роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією про
можливість отримання роботи. Павленку було запропоновано пройти
професійну підготовку, оскільки він не мав професійної освіти.
Павленко відмовився і вимагав надати йому статус безробітного з
виплатою допомоги у зв’язку з безробіттям.
Проаналізуйте справу в складіть правовий висновок із посиланням
на відповідне законодавство.
4. Користуючись приписами статті 44 Закону України «Про
зайнятість населення», заповнити таблицю 6.1 «Права та обов’язки
зареєстрованих безробітних»:
Таблиця 6.1
Права та обов’язки зареєстрованих безробітних
Права зареєстрованих
Обов’язки зареєстрованих
безробітних
безробітних
Інформаційні джерела: 1, 3, 14, 48, 114, 115-120.
* * *
Тема 9. Правові засади соціального діалогу
Основні терміни та поняття: соціальний діалог; соціальне
партнерство; тристороння соціально-економічна рада.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог» від
23.12.2010 р. соціальний діалог являє собою процес визначення та
зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття
узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють
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інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації
державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових,
соціальних, економічних відносин.
Важливо розмежовувати поняття соціального діалогу та
соціального партнерства. Результатом соціального партнерства є
прийняття соціальними партнерами рішень, що мають нормативноправовий характер, це акти соціального партнерства − колективні
договори та угоди. Результатом соціального діалогу є прийняття
погоджених належним чином за процедурою соціального діалогу
рішень у формі нормативно-правових актів компетентними
державними органами із соціально-економічних питань у соціальноекономічній сфері, а також тих, що стосуються прав та інтересів
працівників і роботодавців.
Соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому,
територіальному та локальному (підприємство, установа, організація)
рівнях на тристоронній або двосторонній основі.
Потрібно детально розглянути сторони соціального діалогу, до
яких належать:
− на національному рівні − профспілкова сторона, суб’єктами
якої є об’єднання професійних спілок, які мають статус
всеукраїнських; сторона роботодавців, суб’єктами якої є об’єднання
організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських; сторона
органів виконавчої влади, суб’єктом якої є Кабінет Міністрів України;
− на галузевому рівні − профспілкова сторона, суб’єктами якої є
всеукраїнські профспілки та їх об’єднання, що діють у межах певного
виду або кількох видів економічної діяльності; сторона роботодавців,
суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців,
що діють у межах певного виду або кількох видів економічної
діяльності; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є
відповідні центральні органи виконавчої влади;
− на територіальному рівні − профспілкова сторона, суб’єктами
якої є профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, що діють на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
сторона роботодавців, суб’єктами якої є організації роботодавців та їх
об’єднання, що діють на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами
якої є місцеві органи виконавчої влади, що діють на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. На території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною
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соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в
межах повноважень, визначених законодавством;
− на локальному рівні − сторона працівників, суб’єктами якої є
первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності − вільно
обрані для ведення колективних переговорів представники
(представник) працівників; сторона роботодавця, суб’єктами якої є
роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця.
Студентам потрібно зупинитися на аналізі форм здійснення
соціального діалогу, якими є: обмін інформацією; консультації;
узгоджувальні процедури; колективні переговори з укладення
колективних договорів і угод.
Продовжуючи опрацювання теми, слід розглянути органи
соціального діалогу. Так, на національному і територіальному рівнях з
рівного числа представників сторін соціального діалогу відповідного
рівня утворюються Національна тристороння соціально-економічна
рада та територіальні тристоронні соціально-економічні ради. За
ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві)
тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради та інші
тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).
На локальному рівні для ведення колективних переговорів з
укладення колективних договорів стороною працівників (суб’єктами
якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності −
вільно обрані представники (представник) працівників) та стороною
роботодавця (суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені
представники роботодавця) утворюється двостороння робоча комісія.

1.
2.
3.
4.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Соціальний діалог як механізм реалізації соціального партнерства.
Основні принципи соціального діалогу.
Рівні та сторони соціального діалогу.
Органи соціального діалогу.

САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Форми здійснення соціального діалогу.
2. Національна тристороння соціально-економічна рада: завдання,
функції. права, склад, порядок створення та організація діяльності.
3. Територіальні, галузеві (міжгалузеві) тристоронні (двосторонні)
соціально-економічні ради, інші тристоронні органи соціального
діалогу (комітети, комісії тощо): повноваження та організація
роботи.
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Визначення соціального діалогу як «усіх типів переговорів,
консультацій та обміну інформацією між представниками урядів,
роботодавців та працівників, що становлять взаємний інтерес і
пов’язані зі соціально-економічною політикою» надане:
а) Міжнародною організацією праці;
б) Європейським Союзом;
в) Організацією Об’єднаних Націй;
г) Законом України «Про соціальний діалог в Україні».
2. Із метою укладення колективних договорів й угод проводяться:
а) дебати;
б) обмін інформацією;
в) прес-конференції;
г) колективні переговори.
3. Характер соціального діалогу може бути:
а) локальний;
б) національний;
в) галузевий;
г) правильна відповідь відсутня.
4. Однією з форм соціального діалогу є:
а) суперечки;
б) узгоджувальні процедури;
в) прес-конференції;
г) колективні трудові спори (конфлікти).
5. Особлива здатність виступати з визначених питань у колективних
трудових відносинах і трудових спорах – це:
а) конструктивність;
б) взаємодія;
в) легітимність;
г) репрезентативність.
6. Соціальний діалог виконує такі функції:
а) саморегулюючу;
б) креативну;
в) політичну;
г) усі відповіді правильні.
7. Обмін інформацією у процесі реалізації соціального діалогу – це:
а) «найсильніша» форма діалогу;
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б) «тверда» форма діалогу;
в) «найбільш слабка» форма діалогу;
г) найголовніша форма діалогу.
8. Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу
відповідного рівня у формах:
а) обміну інформацією;
б) консультацій;
в) узгоджувальних процедур;
г) у всіх зазначених формах.
9. Модель Міжнародної організації праці передбачає впровадження
соціального діалогу на засадах:
а) виключно трипартизму;
б) тільки двопартизму;
в) субсидіарності;
г) трипартизму або двопартизму.
10. Соціальний діалог здійснюється на таких рівнях:
а) національному, галузевому та територіальному;
б) національному,
галузевому,
територіальному
та
локальному;
в) національному, міжгалузевому, територіальному та
локальному;
г) національному та територіальному.
11.Соціальний діалог здійснюється на принципах:
а) законності та верховенства права;
б) добровільності та прийняття реальних зобов’язань;
в) пріоритету узгоджувальних процедур;
г) усі відповіді правильні.
12. Загальними критеріями репрезентативності для суб’єктів
профспілкової сторони та сторони роботодавців у процесі соціального
діалогу є:
а) легалізація зазначених організацій;
б) загальна чисельність їх членів;
в) галузева та територіальна розгалуженість.
г) усі відповіді правильні.
13. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та
їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань проводиться:
а) Національною службою посередництва і примирення;
б) Національною радою соціального партнерства;
в) Безпосередньо профспілками та організаціями роботодавців;
г) Міністерством соціальної політики України.
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14. Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок
та сторони роботодавців на рівнях соціального діалогу здійснюється
Національною службою посередництва і примирення та її
відділеннями:
а) щорічно;
б) кожні два роки;
в) один раз на п’ять років;
г) питання кожного разу вирішується в індивідуальному
порядку.
16. Для ведення соціального діалогу на національному рівні з рівного
числа представників сторін соціального діалогу утворюються:
а) Національна тристороння соціально-економічна рада;
б) Національна служба посередництва і примирення;
в) Національна рада соціального партнерства;
г) колегія учасників соціального діалогу.
17. Постійно діючим органом, що утворюється Президентом України
для ведення соціального діалогу, є:
а) Національна тристороння соціально-економічна рада;
б) Національна служба посередництва і примирення;
в) Національна рада соціального партнерства;
г) Міністерство соціальної політики України.
18. Законодавство України про соціальний діалог складається із
законів України:
а) «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
б) «Про господарські товариства»;
в) «Про організації роботодавців»;
г) «Про соціальне партнерство»;
д) «Про колективні договори і угоди».
19. Соціальний діалог здійснюється на принципах:
а) репрезентативності і правоможності сторін та їх
представників;
б) незалежності та рівноправності сторін;
в) кооперації;
г) добровільності дотримання досягнутих домовленостей;
д) відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.
20. Соціальний діалог здійснюється на принципах:
а) конструктивності та взаємодії;
б) добровільності розгляду пропозицій сторін;
в) пріоритету узгоджувальних процедур;
г) обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
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д) підпорядкування сторін.
21. Соціальний діалог здійснюється на таких рівнях:
а) місцевий;
б) галузевий;
в) національний;
г) районний;
д) територіальний.
Завдання
1. Розв’язати ситуаційне завдання:
На семінарі, присвяченому захисній функції профспілок України,
голова галузевої профспілки Харитонов охарактеризував соціальне
партнерство в Україні. Зокрема Харитонов сказав, що в Україні
застосовується система трипартизму, якою передбачається участь
держави, роботодавців і працівників у регулюванні соціальнотрудових відносин. Визначаючи роль кожного суб’єкта цих
правовідносин, доповідач окремо зупинився на повноваженнях
держави, яку, на його думку, при укладенні Генеральної угоди на
2012-2014 рр. представляв Кабінет Міністрів України.
В обговоренні доповіді взяв участь голова виборного
профспілкового органу первинної профспілкової організації одного з
державних підприємств, який вважав, що в Україні держава не бере
участі у соціальному партнерстві, а Кабінет Міністрів брав участь при
укладенні Генеральної угоди на стороні роботодавців, як орган, що
здійснює управління об’єктами державної власності. Крім 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.
Проаналізуйте висловлені твердження і обґрунтуйте свою думку.
Інформаційні джерела: 1, 3, 17, 25, 27, 53, 92, 102, 106, 113, 115120, 128, 198, 199, 202, 215, 217, 219.
* * *
Тема 10. Колективні договори та угоди
Основні терміни та поняття: колективний договір; сторони
колективного договору; зміст колективного договору; нормативні
умови колективного договору; зобов’язальні умови колективного
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договору; інформаційні умови колективного договору; колективна
угода; галузева угода; регіональна угода; генеральна угода.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Колективно-договірне регулювання трудових відносин в Україні
представлене на державному, галузевому, регіональному та
виробничому рівнях і здійснюється у формі колективних угод і
колективних договорів.
Легального визначення поняття колективного договору не дається
ні в Законі України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня
1993 р., ні в КЗпП України. Тому студентам варто звернути увагу на
різні визначення цього поняття у юридичній літературі.
У трудовому праві колективний договір традиційно вважається
одним із основних інститутів галузі права, що охоплює досить значну
кількість правових норм різного рівня  як централізованого, так і
локального, з допомогою яких забезпечується регулювання відносно
самостійної групи трудових відносин. При цьому останнім часом
намітилася тенденція розширення сфери локальних норм у системі
цього інституту.
Як акт локального регулювання колективний договір виконує цілий
ряд виробничих і соціальних завдань. До таких завдань належать:
деталізація і конкретизація чинного законодавства про працю з
максимальним урегулюванням специфіки даного підприємства;
вирішення нових питань, що поставлені практикою і не знайшли
урегулювання в чинному законодавстві; стимулювання працівників
шляхом встановлення пільгових умов праці; забезпечення виконання
договірних
зобов’язань
сторін;
встановлення
конкретної
відповідальності господарських і профспілкових органів за
поліпшення умов праці й побуту працівників підприємства; залучення
працівників до управління виробництвом, поширення правових знань;
врегулювання суперечностей між власником і трудовим колективом
найманих працівників з метою досягнення соціальної злагоди.
Правнича наука розглядає колективний договір, якщо він
прийнятий на конкретному підприємстві, в установі, організації як
нормативно-правовий договір. Він є угодою найнижчого рівня
колективно-договірного регулювання і повинен враховувати та
відповідати змісту генеральної, галузевих та регіональних угод.
Таким чином, колективний договір можна визначити як
нормативно-правовий договір, що укладається на локальному
(виробничому) рівні між роботодавцем і найманими працівниками з
метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних
відносин та узгодження інтересів суб’єктів соціального партнерства.
103

Доцільно акцентувати свою увагу на засвоєнні того, що сфера
укладання колективних договорів розповсюджується на підприємства,
установи, організації незалежно від форми власності й
господарювання, які характеризуються тим, що використовують
найману працю та мають право юридичної особи. Відсутність хоча б
однієї із цих ознак унеможливлює укладання колективного договору.
Слід звернути увагу на те, що колективний договір може укладатися в
структурних підрозділах організацій (філіях, представництвах), однак
у межах компетенції цих підрозділів.
Сторонами колективного договору є власник або уповноважений
ним орган (особа), з однієї сторони, і один або декілька профспілкових
або інших, уповноважених на представництво трудовим колективом,
органів, а у разі відсутності таких органів – представники трудящих,
обрані й уповноважені трудовим колективом, з другого боку.
Необхідно засвоїти, що розуміється під змістом колективного
договору, а що під його структурою, який взаємозв’язок структури і
змісту колективного договору. Змістом колективного договору є
узгоджені сторонами умови (положення), покликані врегулювати
соціально-трудові відносини в даній організації. Умови (положення)
можна розділити на три види: нормативні, зобов’язальні й
організаційні.
Нормативні умови – це локальні норми права, встановлені
сторонами в межах їхньої компетенції, які поширюються на
працівників даної організації.
Зобов’язальні умови являють собою конкретні зобов’язання сторін
із зазначенням термінів їх виконання і суб’єктів-виконавців,
відповідальних за їх виконання. У ст. 7 Закону України «Про
колективні договори і угоди» міститься зразок переліку питань, за
яким в договір можуть включатися взаємні зобов’язання сторін. Цей
перелік має рекомендаційний характер.
Організаційні умови пов’язані з регламентацією порядку
укладення, зміни і припинення дії колективного договору (умови про
терміни дії колдоговору, контроль за його виконанням, порядок
внесення змін і доповнень, відповідальність за порушення і
невиконання колдоговору).
Студентам слід звернути особливу увагу на основну вимогу
колективного договору, яка полягає в тому, що його умови можуть
лише покращувати становище працівників порівняно з чинним
законодавством, а умови, що погіршують умови праці працівників,
визнаються Законом недійсними (ст. 5 Закону).
Рішення про необхідність укладання колективного договору в
організації
(філії,
представництві)
приймається
сторонами
колективно-договірного регулювання праці. Ініціатором переговорів з
укладення колективного договору може виступити будь-яка зі сторін,
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− трудовий колектив в особі уповноважених представників чи
роботодавець. Кожна із сторін не раніше як за три місяці до
закінчення терміну дії колективного договору або у строки, визначені
цими документами, письмово повідомляє іншу сторону про початок
переговорів.
Доцільно запам’ятати, що згідно зі ст. 17 КЗпП на новоствореному
підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається
з ініціативи однієї зі сторін у тримісячний строк після реєстрації
підприємства,
установи,
організації,
якщо
законодавством
передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування
підприємства, установи, організації – в разі, якщо не передбачено їх
реєстрацію.
Зверніть увагу на те, що точно визначеною стороною колективного
договору є роботодавець, а друга сторона протягом семи днів повинна
розпочати переговори. Друга сторона теж має право повідомити
роботодавця про початок колективних переговорів з укладання
колективного договору.
Підписання колективного договору врегульовано ст. 13 Закону.
Так, проект колективного договору обговорюється у трудовому
колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції)
трудового колективу. Якщо збори (конференція) трудового колективу
відхиляють проект колективного договору або окремі його
положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного
рішення. Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів.
Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів
(конференції) трудового колективу.
Момент підписання колективного договору означає закінчення
колективних переговорів. Зміни і доповнення до колективного
договору протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною
згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором.
Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими
органами державної виконавчої влади.
Строк чинності колективного договору законодавство не
встановлює; він визначається угодою сторін. Як правило, колективні
договори укладаються на термін від одного до трьох років.
Студент повинен розкрити співвідношення колективних угод –
Генеральної, галузевої і регіональної, і колективних договорів,
з’ясувати, що це різні правові акти, відмінні за сферою укладання,
змістом, сферою дії, порядком реєстрації.
Колективна угода – це правовий акт, який укладається між
соціальними партнерами, що містить зобов’язання про встановлення
умов праці, зайнятість і соціальні гарантії для працівників держави,
галузі, регіону.
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Відповідно колективні угоди з огляду на їх суб’єктний склад, сферу
дії, зміст та співвідношення між ними поділяються на:
− генеральну
угоду,
що
укладається
на
державному
(всеукраїнському) рівні;
− галузеву угоду, що укладається на галузевому рівні;
− регіональну угоду, що укладається на регіональному
(адміністративно-територіальному) рівні.
Угоди також є формою соціального партнерства і регулюють
соціально-партнерські відносини на більш високому рівні. Угода
укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на
двосторонній основі. Відповідно в генеральній угоді містяться основні
принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і
трудових відносин; галузева угода встановлює напрями соціальноекономічного розвитку галузі (зокрема передбачає нормування і
оплату праці, рівень зайнятості, соціальні гарантії для працівників
даної галузі); угода на регіональному рівні визначає умови праці,
соціальні гарантії та пільги для працівників у межах певної території).
Угода містить в собі рекомендації, умови, які повинні враховуватись
при укладанні колективних договорів.
Сторони угод визначені в ст. 3 Закону України «Про колективні
договори і угоди». Сторонами генеральної угоди виступають:
професійні спілки, які об’єдналися для ведення колективних
переговорів і укладення генеральної угоди; власники або
уповноважені ними органи, які об’єдналися для ведення колективних
переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах яких
зайнято більшість найманих працівників держави.
Сторонами угод на галузевому рівні є власники, об’єднання
власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об’єднання
профспілок або інших представницьких організацій трудящих, які
мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів,
укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що
входять в сферу їх дії. На практиці сторонами угод на галузевому рівні
виступають міністерства, державні комітети, а за їх відсутності – інші
об’єднання власників за галузевим принципом (асоціації, корпорації,
концерни, консорціуми), і галузеві об’єднання профспілок або інших
представницьких організацій трудящих, які мають відповідні
повноваження.
Угоди на регіональному рівні укладаються між місцевими
органами державної влади або регіональними об’єднаннями
підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і
об’єднаннями профспілок чи іншими, уповноваженими трудовими
колективами, органами.
Студенти мають з’ясувати, як відбувається процес укладення
колективних угод, який регламентується статтями 10, 11 Закону
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України «Про колективні договори і угоди». Укладенню колективної
угоди передують колективні переговори, які можуть розпочатися за
пропозицією будь-якої з двох сторін. Право на ведення колективних
переговорів вперше закріплене Законом від 1 липня 1993 р. відповідно
до норм Міжнародної організації праці. Це право є однією з
найважливіших гарантій забезпечення соціального партнерства.
Студенти повинні звернути увагу на процедуру підписання угоди.
Остання підписується уповноваженими представниками сторін не
пізніше як через 10 днів після завершення колективних переговорів.
Угода набирає чинності з дня її підписання, або з дня, зазначеного в
угоді. Галузеві і регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації в
Міністерстві соціальної політики України.
Необхідно розглянути питання відповідальності за ухилення від
участі в переговорах, за порушення і невиконання колективних угод
та договорів, за ненадання інформації, необхідної для колективних
переговорів і здійснення контролю. Для цього студентам слід
звернутися до статтей 17-19 Закону України «Про колективні
договори і угоди» та ст. 20 Закону, в якій визначено порядок
притягнення до відповідальності.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин.
Поняття та сторони колективного договору.
Зміст колективного договору.
Колективні переговори з укладення та підписання колективних
договорів і угод.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Поняття та сфера дії колективного договору.
Сторони та зміст колективного договору.
Порядок укладання та реєстрації колективного договору.
Контроль за виконанням колективного договору і види
відповідальності за порушення його зобов’язань.
Поняття колективних угод та їх види. Порядок укладання, зміни
угод і контроль за їх виконанням.

САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Правові засади розробки, укладання та виконання колективних
договорів і угод.
2. Колективні переговори: предмет, порядок ведення, учасники, їх
гарантії. Вирішення розбіжностей під час колективних
переговорів.
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди»
робоча комісія, готуючи проект колективного договору, враховує
пропозиції, що надійшли від:
а) незалежних посередників;
б) органів державної виконавчої влади;
в) працівників;
г) органів місцевого самоврядування.
2. Колективні угоди укладаються на таких рівнях:
а) територіальному;
б) галузевому;
в) національному;
г) усі відповіді правильні.
3. Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська)
угоди підлягають повідомній реєстрації:
а) центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної
політики;
б) Кабінетом Міністрів України;
в) Міністерством юстиції;
г) Державною службою зайнятості.
4. Який орган здійснює повідомну реєстрацію колективних
договорів:
а) місцевий орган статистики;
б) Національна служба посередництва і примирення;
в) місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування;
г) профспілкові об’єднання.
5. Укладенню колективного договору передують.
а) процедури оцінки репрезентативності сторін;
б) колективні переговори;
в) реєстрація сторін колективного трудового спору;
г) реєстрація колективного договору.
6. Після отримання пропозиції про початок переговорів з укладення
колективного договору друга сторона повинна розпочати
переговори протягом:
а) 3 днів;
б) 5 днів;
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

в) 7 днів;
г) 10 днів.
Колективна угода підписується уповноваженими представниками
сторін після завершення колективних переговорів не пізніш як
через:
а) 3 днів;
б) 5 днів;
в) 7 днів;
г) 10 днів.
У разі, якщо збори трудового колективу відхиляють проект
колективного договору, сторони відновлюють переговори. Термін
цих переговорів не повинен перевищувати:
а) 3 днів;
б) 5 днів;
в) 7 днів;
г) 10 днів.
Коли колективний договір набуває чинності:
а) з дня затвердження колективного договору загальними
зборами найманих працівників;
б) з дня повідомної реєстрації колективного договору;
в) з дня підписання колективного договору представниками
сторін або з дня, зазначеного у ньому;
г) з дня складання протоколу розбіжностей.
Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти:
а) протягом двох років;
б) до укладення нового колективного договору або перегляду
чинного договору;
в) до моменту скасування реєстрації колективного договору;
г) протягом року.
У разі зміни власника чинність колективного договору:
а) зберігається протягом строку його дії;
б) зберігається протягом строку його дії, але не більше
одного року;
в) зберігається протягом строку його дії, але не більше двох
років;
г) не зберігається.
На кого поширюються умови колективного договору:
а) на всіх працівників організації, незалежно від того, чи є
вони членами профспілки;
б) тільки на членів профспілки;
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13.

14.

15.

16.

17.

в) тільки на членів конференції трудового колективу;
г) тільки на повнолітніх працівників організації.
Хто здійснює контроль за виконанням умов колективних
договорів:
а) безпосередньо сторони, що їх уклали, чи уповноважені ними
представники;
б) роботодавці, їх об’єднання;
в) органи місцевого самоврядування;
г) адміністрація підприємства.
Колективний
договір
підписується
уповноваженими
представниками сторін:
а) не пізніш як через 3 дні з моменту його схвалення, якщо
інше не встановлено зборами (конференцією) трудового
колективу;
б) не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо
інше не встановлено зборами (конференцією) трудового
колективу;
в) не пізніш як через 10 днів з моменту його схвалення, якщо
інше не встановлено зборами (конференцією) трудового
колективу;
г) не пізніш як через 15 днів з моменту його схвалення, якщо
інше не встановлено зборами (конференцією) трудового
колективу.
Колективна угода укладається:
а) на національному та територіальному рівнях на двосторонній
або тристоронній основі;
б) на національному та галузевому рівнях на двосторонній або
тристоронній основі;
в) на національному, галузевому, територіальному рівнях на
двосторонній основі;
г) на національному, галузевому, територіальному рівнях на
двосторонній або тристоронній основі.
На новоствореному підприємстві колективний договір укладається
за ініціативою однієї із сторін:
а) у двомісячний строк після реєстрації підприємства;
б) у тримісячний строк після реєстрації підприємства;
в) у п’ятимісячний строк після реєстрації підприємства;
г) у шестимісячний строк після реєстрації підприємства.
Колективний договір укладається:
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а) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від
форм власності і господарювання;
б) тільки на державних підприємствах;
в) тільки на державних та комунальних підприємствах;
г) на підприємствах, в установах, організаціях, які
використовують найману працю;
д) на підприємствах, в установах, організаціях, які мають право
юридичної особи.
18. Згідно Закону України «Про колективні договори і угоди»
укладаються такі види колективних угод:
а) на національному рівні − генеральна угода;
б) на обласному рівні – обласні угоди;
в) на районному рівні − районні угоди;
г) на галузевому рівні − галузеві (міжгалузеві) угоди;
д) на територіальному рівні − територіальні угоди.
19. З якого моменту колективний договір є чинним (вказати
неправильні відповіді):
а) з дня затвердження колективного договору загальними
зборами найманих працівників;
б) з дня, зазначеного у колективному договорі;
в) з дня повідомної реєстрації колективного договору;
г) з дня підписання колективного договору представниками
сторін;
д) з дня вирішення колективного трудового спору щодо
укладення колективного договору.
20. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання
сторін з регулювання виробничих, трудових, соціальноекономічних відносин, зокрема:
а) здійснення державного контролю;
б) нормування і оплати праці;
в) встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
г) видачі дозволів за охороною праці;
д) режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку.
Завдання
1. Розробити структурно-логічну схему «Сторони колективного
договору, угоди».
2. Користуючись приписами статті 8 Закону України «Про
колективні договори і угоди», заповнити таблицю 5.1 «Зміст
колективних угод» за зразком:
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Таблиця 5.1
Зміст колективних угод
Угодою
на Угодою
на Угодою
на
державному
рівні галузевому
рівні територіальному
регулюються:
регулюються:
рівні регулюються:
Основні принципи і
норми
реалізації
соціальноекономічної політики
і трудових відносин,
зокрема щодо:
− гарантій праці і
забезпечення
продуктивної
зайнятості;
− ...
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
При обговоренні проекту колективного договору на 2014 р. на
одному з державних підприємств між сторонами  власником і
профкомом виникла суперечка. Один із розділів колективного
договору «Надбавки і доплати» передбачав, що за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника і за суміщення професій
і посад на підприємстві встановлюється доплата у розмірі 30 %
тарифної ставки (окладу). Профком заперечував такий розмір,
посилаючись на Генеральну угоду, укладену на 2012-2013 рр., дію
якої продовжено і на 2014 р., де для такого виду доплати передбачено
розмір до 100 % посадового окладу чи тарифної ставки. Власник
пояснив, що встановити розмір 30 % надійшла вказівка міністерства.
Голова профкому заявив, що Генеральна угода має вищу юридичну
силу, оскільки однією зі сторін виступає Кабінет Міністрів України.
Сторони звернулися до юрисконсульта підприємства за
роз’ясненням.
Підготуйте письмово відповідь.
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
На фабриці виник спір між найманими працівниками і виборним
органом первинної профспілкової організації з приводу того, хто
повинен представляти інтереси працівників під час ведення
переговорів з укладення колективного договору Ситуація
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ускладнилася тим, що 100 зі 105 працівників фабрики висловили
недовіру виборному органу первинної профспілкової організації та
обрали власного представника для ведення переговорів з укладення
колективного договору.
Як вирішити конфліктну ситуацію?
Інформаційні джерела: 1, 3, 17, 25, 27, 53, 92, 102, 106, 113, 115120, 128, 198, 199, 202, 215, 217, 219.
* * *
* * *
Модуль 2. Трудовий договір. Основні умови праці як

об’єкт правового регулювання
Тема 11. Поняття трудового договору та порядок його
укладення
Основні терміни та поняття: трудовий договір; зміст трудового
договору; трудова функція; професія; спеціальність; кваліфікація;
посада; контракт; трудова книжка; випробування при прийнятті на
роботу.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Центральне місце в механізмі індивідуально-договірного
регулювання умов праці посідає трудовий договір. Трудовий договір
має як економічне, так і юридичне значення. Економічне значення
трудового договору полягає у забезпеченні потреб його сторін 
працівника та роботодавця. Юридичне значення терміна «трудовий
договір» є багатоцільовим. По-перше, він є найважливішим
інститутом трудового права, що посідає центральне місце в його
системі та системі законодавства про працю. По-друге, він є
важливою гарантією таких взаємопов’язаних трудових прав, як право
на працю, право на обрання виду зайнятості та виключного права
громадянина на розпорядження своїми здібностями до праці. Потретє, трудовий договір є умовою для застосування до працівника
трудового законодавства. Уклавши його, фізична особа здобуває
статусу працівника, і на неї поширюється нормативні акти про працю,
у тому числі й локальні. По-четверте, трудовий договір є підставою
виникнення трудових правовідносин і створює юридичну базу для їх
функціонування. Договір є регулятором трудових та деяких
пов’язаних із ними відносин. Значення конкретного трудового
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договору полягає в тому, що він виступає базою існування та розвитку
правових відносин у сфері застосування праці.
Як конкретний юридичний факт, з яким закон пов’язує виникнення
трудових правовідносин відповідно до ст. 21 КЗпП України, трудовий
договір − це угода між працівником і власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною
особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому
розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або
уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором або угодою сторін.
Законодавче визначення трудового договору вказує на його
двосторонній характер і характеризує його як угоду. Від трудового
договору необхідно відрізняти цивільно-правові договори про працю,
що відомі на практиці, під назвою «трудові угоди».
Вони також є у більшості випадків двосторонніми і передбачають
виконання роботи і передачу замовнику її результатів. За трудовим
договором працівник виконує роботу під керівництвом роботодавця, і
останній зобов’язаний організувати роботу і забезпечити процес її
виконання.
За цивільно-правовим договором особа виконує замовлення
самостійно або із залученням інших виконавців, розпоряджаючись
робочим часом на власний розсуд. Працівник, що працює на умовах
трудового
договору,
зобов’язаний
дотримуватись
правил
внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві, і
відповідно до ст. 30 КЗпП України особисто виконувати доручену
роботу
Для розуміння суті трудового договору необхідно з’ясувати, що
зміст трудового договору – це сукупність умов, якими визначаються
права та обов’язки сторін. Вони поділяються на два види:
безпосередні умови, що визначаються угодою сторін, та похідні умови,
що встановлюються законодавством про працю. Безпосередні умови у
свою чергу, залежно від волевиявлення сторін поділяються на
обов’язкові (необхідні), без досягнення домовленості по яких договір
взагалі не буде укладено, і факультативні (додаткові). Доцільно
розглянути обов’язкові умови договору, до яких належать: визначення
трудової функції працівника (спеціальність, кваліфікація, посада);
місце роботи; час початку роботи; строк дії трудового договору;
розмір винагороди за виконану роботу.
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До додаткових умов відносяться випробування при прийнятті на
роботу, суміщення професій (посад); соціально-побутові пільги.
Як і будь-який юридичний факт, трудовий договір передбачає
собою єдність змісту і форми, тобто зовнішнього вираження цього
змісту. Для трудового договору законодавством передбачено, як
правило, письмову форму. Усна форма трудового договору хоча і не
виключається чинним законодавством України про працю, але і серед
практичних працівників, суддів і науковців з приводу її єдиного
розуміння немає спільної думки. Вважається, що подання письмової
заяви працівником, який влаштовується на роботу, і видання наказу
(чи навіть візи на заяві роботодавця до відділу кадрів щодо
оформлення договору) про прийом на роботу є оформленням взаємної
згоди сторін укласти трудовий договір в усній формі Студентам
необхідно вивчити положення ст. 24 КЗпП України і зупинитися на
випадках, при яких дотримання письмової форми є обов’язковим.
Укладення трудового договору – це встановлена чинним
законодавством процедура узгодження, підписання та оформлення
трудового договору, внаслідок чого працівник і роботодавець
набувають прав та беруть на себе обов’язки, встановлені
законодавством про працю.
Трудове законодавство встановлює єдині вимоги щодо порядку
укладення трудового договору. Передбачено, зокрема, що при
укладенні трудового договору роботодавець має право вимагати від
особи, що наймається на роботу, трудову книжку і документ, який
посвідчує особу. Документами, які обов’язково подаються під час
працевлаштування, також є довідка податкового органу про
присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі та свідоцтво про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Стаття 25 КЗпП
України забороняє при укладенні трудового договору вимагати від
осіб, які влаштовуються на роботу, документи, подання яких не
передбачено законодавством. Відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. забороняється
обробка персональних даних про расове або етнічне походження,
політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в
політичних партіях та професійних спілках, звинувачення у скоєнні
злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних,
що стосуються здоров’я чи статевого життя.
Разом з тим законодавство передбачає подання додаткових
документів у тих випадках, коли зайняття посади чи виконання певної
роботи вимагає відповідної освіти або кваліфікації. Наприклад,
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диплом про освіту, посвідчення водія тощо. Стаття 24 КЗпП України
забороняє укладати трудовий договір з громадянином, якому за
медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом
здоров’я. За загальним правилом особи молодші 18 років
приймаються на роботу після обов’язкового медичного огляду.
Однією з гарантій для працівників при укладенні трудового
договору є правило ч. 1 ст. 22 КЗпП України, яким встановлено
заборону необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу.
Необґрунтованою відмовою при наявності вакантного робочого місця
вважається відмова з посиланням на обставини, що не належать до
ділових якостей працівника Студенти повинні з’ясувати особливості
окремих видів трудових договорів. Йдеться про особливості порядку
їх укладення і змісту. Характеризуючи той або інший вид трудового
договору, потрібно спиратися, крім КЗпП України, на відповідні
нормативно-правові акти.
Студентам слід розглянути порядок укладення трудового договору,
який умовно можна поділити на декілька етапів:
1) звернення особи до роботодавця з пропозицією (письмовою
заявою) про укладення трудового договору;
2) розгляд заяви роботодавцем і прийняття ним рішення;
3) видання наказу або розпорядження про зарахування працівника
на роботу;
4) оформлення трудової книжки.

1.
2.
3.
4.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Поняття та сторони трудового договору.
Форма трудового договору.
Зміст трудового договору.
Загальний порядок укладення трудового договору.

САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Випробування при прийнятті на роботу.
2. Юридичні гарантії при прийнятті на роботу.
3. Обмеження при прийнятті на роботу.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з
підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник
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підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи
фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну
плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,
називається:
а) трудовий договір;
б) колективний договір;
в) трудова угода;
г) угода про умови праці.
2. Громадянин України має право самостійно укладати трудовий
договір:
а) з 16 років;
б) з 18 років;
в) з 14 років, а в окремих випадках з 16 років;
г) це питання вирішують батьки або профком.
3. Трудовий договір укладається у формі:
а) тільки письмовій;
б) залежить від домовленості сторін;
в) переважно в усній;
г) як правило, у письмовій.
4. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як
виняток, прийматися на роботу особи, які досягли:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 16 років;
г) 17 років.
5. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається
прийняття на роботу учнів шкіл, професійно-технічних закладів, у
вільний від навчання час по досягненні ними:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 16 років;
г) 17 років.
6. При укладенні трудового договору працівник зобов’язаний подати:
а) відомості про прописку;
б) відомості про національну належність;
в) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
г) відомості про сімейний стан.
7. Сфера застосування контракту визначається:
а) угодою між працівником і роботодавцем;
б) законами України;
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в) законодавством України;
г) колективним договором.
8. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють у
роботодавця понад:
а) 3 дні;
б) 5 днів;
в) 7 днів;
г) 10 днів.
9. Укладення трудового договору заборонено:
а) якщо
за
медичним
висновком
працівникові
протипоказаний певний вид роботи за станом здоров’я;
б) якщо працівник не досяг 18 років;
в) якщо немає згоди батьків або осіб, що їх замінюють,
стосовно неповнолітніх до 18 років;
г) якщо працівник має групу інвалідності.
10. В укладенні трудового договору не може бути відмовлено
працівникам:
а) направленим на роботу в рахунок броні;
б) спеціалістам високої кваліфікації;
в) особам, які не досягли 18 років;
г) особам з тривалим стажем роботи.
11. Якщо працівник не витримав строку випробування, то він
звільняється:
а) за власним бажанням;
б) за угодою сторін трудового договору;
в) у зв’язку з невідповідністю виконуваній роботі;
г) у зв’язку з незадовільним результатами випробування.
12. Строк випробування не повинен перевищувати:
а) одного тижня;
б) двох тижнів;
в) двох місяців;
г) трьох місяців, а в окремих випадках за погодженням з
профкомом – шести місяців.
13. Хто може бути працівником:
а) юридична особа;
б) тільки громадянин України;
в) особа, яка володіє трудовою правоздатністю та трудовою
дієздатністю;
г) громадянин України з 18 років.
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14. У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною
особою фізична особа або за довіреністю уповноважена нею особа
повинна зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір
у державній службі зайнятості за місцем свого проживання:
а) у тижневий строк з моменту фактичного допущення
працівника до роботи;
б) у 3-денний строк з моменту фактичного допущення
працівника до роботи;
в) у 10-денний строк з моменту фактичного допущення
працівника до роботи;
г) у двотижневий строк з моменту фактичного допущення
працівника до роботи.
15. На надомників, які раніше не працювали, трудові книжки
заводяться:
а) через 5 днів після фактичного допуску до роботи;
б) через 7 днів після початку роботи;
в) після здачі першого виконаного завдання;
г) не пізніше 5 днів після прийняття на роботу.
16. Строковий трудовий договір укладається у випадках:
а) укладення трудового договору з фізичною особою;
б) коли це передбачено колективним договором;
в) коли трудові відносини не можуть бути укладені на
невизначений строк з урахуванням вимог виконання
наступної роботи;
г) укладення трудового договору про сумісництво.
17. Додержання письмової форми є обов’язковим:
а) при організованому наборі працівників;
б) при укладенні договору про сумісництво;
в) при укладенні строкового трудового договору;
г) при укладенні трудового договору про роботу в районах з
особливими природними географічними і геологічними
умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
д) при укладенні контракту.
18. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
а) осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
б) осіб, які не досягли шістнадцяти років;
в) молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних
закладів;
г) молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних
закладів, які не досягли двадцяти трьох років;
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д) інвалідів, направлених на роботу відповідно до
рекомендації медико-соціальної експертизи.
19. Строк випробування при прийнятті на роботу:
а) не може перевищувати трьох місяців, а в окремих
випадках, за погодженням з відповідним виборним
органом первинної профспілкової організації, − шести
місяців;
б) не може перевищувати одного місяця, а в окремих
випадках, за погодженням з відповідним виборним
органом первинної профспілкової організації, − шести
місяців;
в) строк випробування при прийнятті на роботу робітників не
може перевищувати одного місяця;
г) строк випробування при прийнятті на роботу робітників не
може перевищувати трьох місяців;
д) якщо працівник в період випробування був відсутній на
роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з
інших поважних причин, строк випробування може бути
продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких
він був відсутній.
21. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний:
а) ознайомити працівника з правилами внутрішнього
трудового розпорядку та колективним договором;
б) виплатити працівникові місячну зарплату;
в) виплатити працівникові аванс;
г) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його
необхідними для роботи засобами;
д) проінструктувати працівника
з техніки безпеки,
виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної
охорони.
Завдання
1. Розробити структурно-логічну схему «Порядок укладення
трудового договору».
2. Користуючись джерелами зі списку основної використаної та
рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу,
доповнити таблицю 7.1 «Зміст трудового договору»:
Таблиця 7.1.
Зміст трудового договору
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Обов’язкові умови трудового
договору
місце роботи

Факультативні умови трудового
договору
встановлення
випробувального
строку

3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Громадянин Петров влаштувався на роботу в конструкторське
бюро на посаду інженера-конструктора з випробувальним строком три
місяці. Але коли цей строк закінчився, йому запропонували
продовжити його ще на три місці. Він погодився, але наприкінці цього
додаткового строку його було звільнено як такого, що не витримав
випробування.
Чи відповідають дії адміністрації вимогам закону?
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
Столяр Дмитренко був прийнятий громадянином Іваненком на
невизначений термін для систематичного виконання столярних робіт
зі збирання меблів. Роботодавець Іваненко обіцяв надати приміщення
для роботи, необхідні матеріали, інструменти, а також щомісяця
виплачувати Дмитренку зарплату в розмірі 2500 грн. Дмитренко
погодився. Через місяць роботи після отримання заробітної плати в
повному обсязі, Дмитренко заявив, що він хотів би внести запис у
свою трудову книжку, так як не хотів би втрачати стаж для
майбутньої пенсії. Роботодавець пояснив, що він не має права вносити
будь-які записи у такий важливий документ, як трудова книжка. І
працівник, і роботодавець звернулися до юриста за роз’ясненням.
Надайте правову консультацію.
Інформаційні джерела:1, 3, 15, 41, 44, 45, 55, 60, 65, 66, 76, 115120, 123, 197, 202, 203, 204.
* * *
Тема 12. Види трудового договору
Основні терміни та поняття: строковий трудовий договір;
безстроковий трудовий договір; сумісництво; суміщення професій
(посад).
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Різноманітність трудових договорів потребує певної їх класифікації
для розуміння сутності та практики застосування. Трудові договори
поділяються на групи за трьома основними критеріями: формою,
строками та змістом. За першим критерієм трудові договори
поділяють на усні й письмові. За другим критерієм трудові договори
поділяють на такі: 1) на невизначений строк; 2) на визначений строк;
3) на час виконання певної роботи. Третій критерій уможливлює
класифікацію трудових договорів за змістом: договори за конкурсом, з
виборними працівниками, за сумісництвом, суміщенням тощо.
Головне їх значення полягає в тому, що вони мають певні особливості
або специфічний зміст. Так, особливістю трудового договору за
конкурсом є те, що передумовою укладення такого трудового
договору є проходження конкурсу. Лише акт конкурсної комісії
визначає, хто з претендентів витримав вимоги конкурсу й може
укласти з власником трудовий договір. Студенти повинні засвоїти
принципи і порядок укладення трудового договору з працівником, що
приймається за конкурсом.
Особливу увагу слід приділити особливій формі трудового
договору – контракту. Відповідно до ч. 3 ст. 21 КЗпП України
контракт є особливою формою договору, в якому строк його дії,
права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна),
умови матеріального забезпечення і організації праці працівника,
умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть
встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту
визначається законом.
Від звичайного трудового договору контракт відрізняється більш
широким колом умов, які визначаються угодою сторін. Контракт
дозволяє більш детально регламентувати трудові права і обов’язки
працівника і роботодавця. Контракт завжди носить строковий
характер, при цьому строк його дії визначається угодою сторін.
Контракт укладається у письмовій формі.
Згідно з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня
1994 р. № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми
трудового договору» контрактна форма трудового договору
застосовується до працівників при прийнятті (найманні) на роботу,
лише у випадках, прямо передбачених законом.
Роботодавець може вимагати від працівника, який працює за
трудовим договором, укладення контракту тільки в тому випадку,
коли він відноситься до категорії працівників, які згідно з чинними
законами працюють за контрактом (наприклад, керівники
підприємств). Порушення цих вимог може бути підставою для
визнання відповідно до ст. 9 КЗпП недійсними умов праці за
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контрактом, які погіршують становище працівника порівняно з
законодавством України.
Законодавство про працю надає громадянам право реалізувати свої
здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового
договору на одному або одночасно на декількох підприємствах (ч. 2
ст. 21 КЗпП). Зайняття працівником, крім основної, іншої платної
посади або виконання іншої регулярно оплачуваної роботи
називається сумісництвом. Студентам необхідно відрізняти від
трудового договору про сумісництво суміщення професій (посад),
яким вважається виконання роботи по декількох професіях
(спеціальностях) на одному і тому ж підприємстві чи організації
протягом робочого дня нормальної тривалості. При сумісництві
працівник укладає два або більше трудових договорів: за основною і
суміщуваною роботами. В разі суміщення професій укладається один
трудовий договір.
Самостійне місце серед видів трудових договорів посідає трудовий
договір з фізичною особою − роботодавцем. Особливістю такого
договору є те, що наймачем-роботодавцем тут виступає фізична особа.
При цьому вона може бути як підприємцем без створення юридичної
особи, так і окремим громадянином, що не займається
підприємницькою діяльністю. За правилами ст. 24 КЗпП України
такий договір укладається обов’язково у письмовій формі.
Трудовий договір з роботодавцем − фізичною особою може бути як
безстроковим, так і укладений на певний строк. Законодавство не
встановлює якихось особливостей щодо змісту цього виду трудового
договору, але визначає певні правила його оформлення. КЗпП України
передбачає його обов’язкову реєстрацію у державній службі
зайнятості. Порядок реєстрації трудового договору між працівником і
фізичною особою − роботодавцем регулюється наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. № 260.
Трудовий договір з молодими спеціалістами укладається з
випускниками вищих навчальних закладів, яким присвоєно
кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньокваліфікаційних рівнів, на підставі направлення на роботу. Такі
направлення видаються випускникам, які навчалися за державний
рахунок і зобов’язані відпрацювати в державному секторі народного
господарства не менше трьох років. Студенти мають опрацювати
Порядок працевлаштування випускників вищих учбових закладів,
підготовка, яких здійснювалася на державне замовлення,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
1996 р.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
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1.
2.
3.
4.
5.

Строковий та безстроковий трудовий договір: поняття,
співвідношення.
Контракт як особлива форма трудового договору. Сфера
застосування контракту.
Трудовий договір про сумісництво та трудовий договір про
суміщення професій і посад.
Трудовий договір з роботодавцем-фізичною особою.
Трудовий договір з працівником-мігрантом.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Трудовий договір з молодим спеціалістом.
2. Трудовий договір про надомну роботу.
3. Трудовий договір з державним службовцем.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Трудовий договiр − це:
а) акт соцiального партнерства;
б) система зобов’язань працiвника перед роботодавцем;
в) система зобов’язань роботодавця перед працiвником;
г) двостороння угода мiж роботодавцем та працiвником.
2. Що є особливою формою трудового договору, що визначає його
змiст:
а) контракт;
б) трудова угода
в) колективний договiр;
г) усi передбаченi випадки.
3. Сфера застосування контракту визначається:
а) законодавством України;
б) тільки законами України;
в) законами та локальними нормативними актами;
г) колективними договорами.
4. Розрізняють такі види сумісництва:
а) внутрішнє і зовнішнє;
б) основне та додаткове;
в) загальне і спеціальне;
г) загальне і особливе.
5. Забороняється працювати за сумісництвом:
а) державним службовцям;
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б) прокурорським працівникам;
в) суддям;
г) усім вищезазначеним категоріям.
6. Особи, які уклали трудовий договір з роботодавцем про виконання
роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням
знарядь та засобів, які надаються роботодавцем або набуваються за
рахунок його коштів:
а) працюють за цивільно-правовим договором підряду;
б) є сезонними працівниками;
в) є надомниками;
г) працюють на умовах контракту.
7. Трудова книжка працівника, який працює на умовах трудового
договору у фізичної особи, зберігається:
а) у роботодавця;
б) у працівника;
в) у службі зайнятості, де зареєстровано трудовий договір;
г) у профспілковій організації, членом якої є працівник.
8. Трудовий договір з роботодавцем-фізичною особою має бути
зареєстрований:
а) працівником за місцем свого проживання;
б) у нотаріальній конторі;
в) у державній службі зайнятості;
г) в органах державної виконавчої влади.
5. Договір про тимчасову роботу укладається:
а) на строк до 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх
працівників, − до 4 місяців;
б) на строк до 1 місяця, а для заміщення тимчасово відсутніх
працівників, − до 2 місяців;
в) на строк до 1 місяця, а для заміщення тимчасово відсутніх
працівників, − до 3 місяців;
г) на строк до 1 місяця, а для заміщення тимчасово відсутніх
працівників, − до 4 місяців.
6. Строковий трудовий договір укладається у випадках:
а) коли трудовi правовiдносини не можуть бути встановлені
на невизначений строк з урахуванням характеру наступної
роботи;
б) коли це передбачено колективним договором;
в) укладення трудового договору за сумісництвом;
г) укладення трудового договору з фізичною особою.
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7. Контракт набуває чинності:
а) з моменту видання наказу про зарахування працівника на
роботу;
б) з моменту його підписання сторонами;
в) після закінчення випробувального терміну;
г) з моменту реєстрації в єдиному реєстрі контрактів.
8. На надомників, які раніше не працювали, трудові книжки
заводяться:
а) через 5 днів після фактичного допуску до роботи;
б) через 7 днів після початку роботи;
в) після здачі першого виконаного завдання;
г) після реєстрації трудового договору в центрі зайнятості.
9. До ознак суміщення не належить:
а) робота виконується в межах основної тривалостi робочого
часу;
б) укладається один трудовий договiр;
в) укладається два трудових договори;
г) потрiбна згода профспілок.
10. Державні службовці не мають права виконувати роботу на умовах
сумісництва, крім:
а) роботи на невиборних посадах;
б) праці у вільний від основної роботи час;
в) викладацької діяльності;
г) виконання роботи на умовах цивільно-правового договору.
11. Назвiть ознаки сумiсництва:
а) укладається один трудовий договір;
б) робота виконується в основний робочий час по сумiжнiй
професiї;
в) робота виконується пiсля закiнчення основного робочого
часу;
г) потрiбен дозвiл роботодавця з основного місця роботи.
12. Трудовий договір може бути:
а) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
б) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
в) таким, що укладається на час виконання певної роботи;
г) усі відповіді правильні.
13. Обмеження щодо сумісництва на державних підприємствах,
установах, організаціях можуть застосовуватися для:
а) працівників, зайнятих на важких роботах;
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б) працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами
праці;
в) працівників, зайнятих на роботах з обслуговування
населення;
г) працівників під час випробувального строку;
д) працівників, зайнятих на роботах із небезпечними умовами
праці.
14. Строковий трудовий договір укладається у випадках:
а) коли трудові відносини не можуть бути встановлені на
невизначений строк з урахуванням характеру наступної
роботи;
б) коли це передбачено колективним договором;
в) коли трудові відносини не можуть бути встановлені на
невизначений строк з урахуванням умов виконання
наступної роботи;
г) коли трудові відносини не можуть бути встановлені на
невизначений строк з урахуванням інтересів працівника;
д) укладення трудового договору за сумісництвом.
15. Забороняється працювати за сумісництвом:
а) державним службовцям;
б) прокурорським працівникам;
в) лікарям;
г) суддям;
д) учителям.
16. Посадові особи місцевого місцевого самоврядування не мають
права виконувати роботу на умовах сумісництва, крім:
а) виконання роботи на умовах цивільно-правового договору;
б) творчої діяльності;
в) роботи на невиборних посадах;
г) наукової діяльності;
д) викладацької діяльності.
Завдання
1. Розв’язати ситуаційне завдання:
Попов – викладач педагогічного університету звернувся до
провідного юрисконсульта з наступними питаннями: що розуміється
під роботою за сумісництвом? Якими нормативно-правовими актами
вона регулюється? Як оформляється прийняття на роботу за
сумісництвом і чи існують будь-які обмеження? Які правила
організації оплати праці сумісників в установах, організаціях? Чи
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може він влаштуватися на роботу за сумісництвом у інший
навчальний заклад? Чи мають сумісники право на щорічну відпустку?
І, нарешті, чим відрізняється сумісництво від суміщення професій
(посад) чи ці поняття є тотожними?
Складіть відповідь Кисельову, посилаючись на відповідні
нормативно-правові акти.
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Студент 4-го курсу денної форми навчання педагогічного
університету Ковальов у вільний від навчання час вирішив
влаштуватися на роботу в будівельну організацію. Оскільки трудової
книжки у Ковальова не було, у відділі кадрів його оформили на
роботу і заповнили трудову книжку. Лазарєв звернувся до провідного
юрисконсульта університету з питанням: чи є робота студента
денної форми навчання у вільний від навчання час роботою за
сумісництвом, якщо студенту оформлено трудову книжку?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Власник малого підприємства видав розпорядження, в якому
передбачалися такі положення:
1) для всіх працівників підприємства вводиться контрактна форма
трудового договору;

2)
начальнику відділу кадрів попередити працівників
у 2-тижневий термін і укласти з ними контракти;
3)
при відмові укласти контракт звільнення
проводиться за п. 1. ст. 40 КЗпП України;
4)
строк контракту встановити 1 рік;
5)
передбачити в контрактах повну матеріальну
відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству.
Дайте правовий аналіз наведених положень розпоряджень
власника.
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
При реорганізації орендного будівельно-монтажного управління в
акціонерне товариство адміністрація запропонувала працівникам
перейти на контрактну форму трудового договору, в якому
передбачався режим роботи з 7-00 до 17-00 при шестиденному
робочому тижні, заробітну плату виплачувати за підсумками кожного
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кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками в
будинок відпочинку.
Чи правомірні дії адміністрації підприємства?
Поясніть сферу застосування контрактної форми трудового
договору з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.
Інформаційні джерела:1, 3, 15, 41, 44, 45, 55, 60, 65, 66, 76, 115120, 123, 197, 202, 203, 204.
*…*…*
Тема 8. Зміна умов трудового договору
Основні терміни та поняття: переведення на іншу роботу;
постійні переведення; тимчасові переведення; переведення у разі
простою; простій; переміщення на інше робоче місце; істотні умови
праці; зміна істотних умов праці; зміни в організації виробництва і
праці.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Трудове законодавство України гарантує працівникові дотримання
умов трудового договору, обумовлених при його укладенні. Як правило,
одностороння зміна умов не допускається.
Власник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не
обумовленої трудовим договором. Це положення міститься в ст. 31 КЗпП
України. Однак у процесі роботи з різних причин виникає потреба
змінити умови трудового договору. Ініціатива такої зміни може
виходити як від власника або уповноваженого ним органу, так і від
самого працівника.
У ст. 32 КЗпП передбачено три види зміни умов трудового договору:
1) переведення на іншу роботу;
2) переміщення на інше робоче місце;
3) зміна істотних умов праці.
Відповідно до п. 31 постанови № 9 Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6
листопада 1992 р. переведенням на іншу роботу вважається доручення
працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації,
посаді, обумовленій трудовим договором. Тому не вважається
переведенням зміна деяких істотних умов трудового договору при
збереженні попередньої трудової функції та попереднього місця
роботи. Не визнає переведенням саму по собі зміну істотних умов
праці при збереженні попередньої трудової функції і місця роботи і
закон.
129

Не є переведенням також продовження роботи на підприємстві, в
установі, організації при зміні найменування посади з метою
приведення її у відповідність до фактично виконуваної роботи або у
зв’язку з уведенням нової номенклатури посад.
При всій своїй різноманітності переведення на іншу роботу мають
одну важливу рису  усунення з попередньої роботи. Переведення
завжди передбачає усунення з попередньої роботи з одночасним
переходом на іншу роботу.
Відповідно до ч. 2 ст. 32 КЗпП не вважається переведенням на іншу
роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж
підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший
структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на
іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи
посади, обумовленої трудовим договором.
Студентам потрібно навчитися розмежовувати переведення і
переміщення, насамперед, з метою практичного застосування своїх
знань у подальшій трудовій діяльності.
Більшість фахівців з трудового права класифікують переведення на
іншу роботу залежно від строку, місця, ініціатора переведення, а
також від його мети.
За строком розрізняють: переведення без зазначення строку, тобто
переведення на іншу постійну роботу, і переведення із зазначенням
строку  тимчасові переведення. Залежно від місця можливі
переведення на тому самому підприємстві, на інше підприємство, що
знаходиться у тій самій місцевості, та на інше підприємство, що
знаходиться в іншій місцевості. Залежно від ініціатора переведення
виділяють переведення за ініціативою власника чи уповноваженого
ним органу, на прохання працівника, на вимогу третіх осіб; за метою 
переведення, викликані необхідністю раціонального використання
працівників і ліквідації складних виробничих ситуацій, та для
створення працівникам полегшених умов праці.
Фактично кожний із зазначених видів переведень нерідко
визначається одночасно двома і більше обставинами, наприклад,
метою і строком переведення. Чітка класифікація переведень на іншу
роботу має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки сприяє
більш глибокому аналізу переведень як правового інституту,
правильному застосуванню норм, що встановлюють різний порядок та
умови переведення відносно кожного їх виду, а також дотриманню
гарантій прав працівників при переведенні на іншу роботу
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Незважаючи на різноманітність переведень на іншу роботу, всі
вони характеризуються єдиним правилом регулювання: що
встановлено угодою сторін  не може бути змінено без їх згоди. Але
якщо при постійних переведеннях ця вимога не знає винятків, то при
тимчасових переведеннях такий виняток встановлено законом.
Так, у ч. 2 ст. 33 КЗпП України передбачено право власника чи
уповноваженого ним органу перевести працівника на іншу роботу, не
обумовлену трудовим договором, без його згоди, лише для
відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій,
епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять
або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови
людей.
При цьому студенти повинні знати встановлені законом гарантії
під час переведень, а саме:
1) строк такого переведення не може перевищувати одного місяця;
2) праця внаслідок даного переведення оплачується за виконану
роботу, але не нижче, ніж середній заробіток за попередньою
роботою;
3) заборонено переводити працівників на роботу, яка
протипоказана їм за станом здоров’я;
4) навіть у разі виникнення надзвичайних обставин тимчасове
переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитинуінваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до
вісімнадцяти років без їх згоди не допускається.
У решті випадків переведення на іншу роботу з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу можливе тільки за згодою
працівника.
Окремо серед тимчасових переведень законодавець виділив
переведення на іншу роботу в разі простою. Відповідно до ст. 34
КЗпП України простоєм вважається призупинення роботи, викликане
відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для
виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У
разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з
урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому
самому підприємстві, в установі, організації на весь час простою або
на інше підприємство, в установу, організацію, але у тій самій
місцевості на строк до одного місяця.
Від переведень, які закон допускає з ініціативи власника чи
уповноваженого ним органу в інтересах виробництва, необхідно
відрізняти обов’язкові для власника тимчасові або постійні
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переведення на іншу роботу в інтересах самого працівника, що
здійснюються на підставі висновків медичних закладів. Причиною
цих переведень є обставини, пов’язані з необхідністю поліпшення
умов праці, зміни режиму роботи тощо.
Такі переведення здійснюються тоді, коли працівник за станом
здоров’я не може тимчасово (а іноді й постійно) виконувати свою
трудову функцію, але може упоратися з іншою, легшою роботою.
Згідно із ст. 170 КЗпП України працівників, які за станом здоров’я
потребують надання легшої роботи, власник або уповноважений ним
орган повинен перевести за їх згодою на таку роботу відповідно до
медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.
Переведення на легшу роботу за станом здоров’я можливі при
втраті працездатності у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров’я, що отримане на виробництві, професійних захворюваннях,
захворюванні на туберкульоз та загальних захворюваннях.
На практиці досить часто важко відмежувати переміщення від
переведення. Чим же відрізняються переведення на іншу роботу від
переміщення? У першому випадку йдеться про доручення
працівникові роботи, яка не відповідає його спеціальності,
кваліфікації чи посаді, у другому  нова робота «вписується» у
встановлену трудовим договором спеціальність, кваліфікацію, посаду,
але передбачається її виконання, наприклад, на іншому робочому
місці на тому самому підприємстві, в іншому структурному підрозділі,
на іншому механізмі чи агрегаті. Однак власник чи уповноважений
ним орган обмежений вимогами законодавства щодо здоров’я
працівника  переміщення не повинно бути йому протипоказане.
Переведення допускається на інше підприємство, а переміщення
можливе тільки у межах одного підприємства.
Згідно з ч. 3 ст. 32 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці, систем і
розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування
неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і
найменування посад тощо. Прикладом змін в організації виробництва і
праці можуть бути: раціоналізація робочих місць, введення нових
форм організації праці, в тому числі перехід на бригадну форму, і
навпаки, впровадження передових методів, технологій, переведення
працівника на контрактну форму трудового договору згідно із
законодавством і т. ін.
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У випадку, коли такі зміни в організації виробництва і праці мають
місце, за певних умов дозволяється змінювати істотні умови праці без
згоди працівника. Такими умовами є:
1) рішення власника, погоджене з профспілковим органом про зміни
в організації виробництва і праці;
2) попередження працівника про такі зміни не пізніше ніж за 2
місяці;
3) зміна істотних умов праці має стосуватися не одного працівника, а
всіх працівників підприємства або структурного підрозділу, бригади;
4) організаційні зміни не повинні торкатися трудової функції
працівника, тобто роботи за певною спеціальністю, посадою, кваліфікацією,
обумовлених трудовим договором. Забороняється зміна умов праці
внаслідок суб’єктивного ставлення до працівника.
Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а
працівник не згодний продовжувати роботу в нових умовах, то трудовий
договір припиняється і працівник може бути звільнений за п. 6 ст. 36
КЗпП.
Зміна істотних умов праці може бути оскаржена працівником у
судовому порядку.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Поняття та види переведення на іншу роботу.
2. Переміщення на інше робоче місце.
3. Зміна істотних умов праці.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Порядок переведення на іншу роботу.
2. Атестація працівників: поняття, значення її проведення; коло
працівників, що проходять атестацію; правові наслідки атестації.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Роботодавець повинен попередити працівника про «зміну істотних
умов праці», яка проводиться у зв’язку зі змінами в організації
виробництва та праці:
а) не пізніше ніж за 2 місяці;
б) не пізніше ніж за 1 місяць;
в) не раніше ніж за 2 місяці;
г) не пізніше ніж за 2 тижні.
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2. Доручення працівникові роботи, яка не відповідає його трудовій
функції, а також зміна інших істотних умов трудового договору, якщо
при цьому немає змін в організації виробництва і праці, вважається:
а) зміною істотних умов праці;
б) переведенням на іншу роботу;
в) переміщенням на інше робоче місце;
г) необхідною роботою.
3. Зміна умов трудового договору (крім спеціальності, кваліфікації,
посади), що здійснюється роботодавцем у зв’язку із введенням
нових форм організації праці, вважається:
а) переведенням працівника на іншу постійну роботу;
б) переведенням працівника на іншу тимчасову роботу;
в) переміщенням працівника на інше робоче місце;
г) зміною істотних умов праці.
4. Зміна умов трудового договору (крім спеціальності, кваліфікації,
посади), що здійснюється роботодавцем у разі впровадження
передових методів, технологій, вважається:
а) переведенням працівника на іншу постійну роботу;
б) переведенням працівника на іншу тимчасову роботу;
в) переміщенням працівника на інше робоче мсце;
г) зміною істотних умов праці.
5. Жінки, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості
виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу зі
збереженням середнього заробітку за попередньою роботою:
а) протягом 2 тижнів;
б) до досягнення дитиною одного року;
в) до досягнення дитиною трьох років;
г) до досягнення дитиною шести років.
6. Переведення працівника на легшу роботу проводиться відповідно
до:
а) медичних висновків, виданих МСЕК;
б) висновку лікуючого лікаря;
в) правил проведення медичних оглядів працівників;
г) листка непрацездатності працівника.
7. Переведення працівників у разі простою на іншу роботу за їхньою
згодою на тому самому підприємстві дозволяється:
а) на строк до одного місяця;
б) за погодженням із трудовим колективом;
в) на весь час простою;
г) на строк до двох місяців.
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8. Переведення працівників у разі простою на іншу роботу за їхньою
згодою на інше підприємство дозволяється:
а) на строк до одного місяця;
б) за погодженням із трудовим колективом;
в) на весь час простою;
г) на строк до двох місяців.
9. Переміщенням вважається:
а) зміна трудової функції працівника;
б) зміна робочого місця працівника без зміни інших умов
трудового договору;
в) зміна неістотних умов трудового договору;
г) зміна істотних умов трудового договору.
10. Згода працівника не потрібна при:
а) переведенні у зв’язку зі змінами в організації виробництва
та праці;
б) переведенні у разі простою;
в) переведенні на нижчеоплачувану роботу;
г) переведенні на іншу тимчасову роботу для відвернення
наслідків виробничої аварії, якщо це поставило під загрозу
життя людей.
11. Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди
працівника переміщення його у межах спеціальності, кваліфікації
чи посади, обумовленої трудовим договором:
а) на інше підприємство;
б) на інше підприємство у тій самій місцевості;
в) на тому самому підприємстві, в установі, організації на інше
робоче місце;
г) на іншу посаду.
12. У разі тимчасового переведення на іншу роботу чинним трудовим
законодавством працівнику гарантується оплата праці за виконану
роботу:
а) не нижче 2/3 його середнього заробітку;
б) 1/2 посадового окладу;
в) не нижче як його середній заробіток за попередньою
роботою;
г) у подвійному розмірі.
13. Відповідно до КЗпП, працівників, які потребують за станом
здоров’я надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести,
за їх згодою, на таку роботу:
а) тимчасово до двох місяців;
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14.

15.

16.

17.

б) на строк, визначений у трудовому договорі;
в) тимчасово, на строк до одного місяця;
г) відповідно до медичного висновку.
Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 6
листопада 1992 р. № 9 до змін в організації виробництва і праці
віднесено:
а) трансформацію трудового договору;
б) раціоналізацію робочих місць;
в) переведення працівників на іншу роботу;
г) впровадження пропускного контролю.
Переведення працівника на постійну роботу на інше підприємство
допускається за наявності:
а) лише наказу керівника підприємства, де працює працівник,
про переведення;
б) розпорядження власника або уповноваженого ним органу,
якому
підпорядковані
обидва
підприємства,
про
переведення, і згоди працівника;
в) взаємопогодження двох роботодавців і згоди працівника на
переведення;
г) згоди працівника і вищого органу на переведення.
Роботодавець не має права переміщати працівника на інше робоче
місце:
а) без погодження із виборним органом первинної
профспілкової організації;
б) в інший структурний підрозділ;
в) без попередньої згоди працівника;
г) на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.
Роботодавець має право перевести працівника строком до одного
місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без
його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом
здоров’я, лише:
а) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха,
епідемій, епізоотій, виробничих аварій;
б) при необхідності закінчити почату роботу;
в) за інших обставин, які ставлять або можуть поставити під
загрозу життя чи нормальні життєві умови людей;
г) при необхідності здійснити ремонт на підприємстві;
д) з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж
середній заробіток за попередньою роботою.
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18. Забороняється тимчасове переведення на іншу роботу без згоди
таких працівників:
а) вагітних жінок;
б) жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести
років;
в) жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до
десяти років;
г) осіб віком до двадцяти одного року;
д) осіб віком до вісімнадцяти років.
19. Які з наведених положень не відповідають чинному трудовому
законодавству:
а) про зміну істотних умов праці працівник повідомляється за
2 місяці;
б) у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці не
допускається зміна істотних умов праці при продовженні
роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.
в) переміщення на інше робоче місце допускається без
погодження із працівником;
г) якщо колишні істотні умови не може бути збережено
працівник залишається працювати на підприємстві на строк
не більше 6 міс.;
д) переведення на іншу постійну роботу до іншого
роботодавця допускається без погодження із працівником на
строк до 1 міс.
20. Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 6
листопада 1992 р. № 9 до змін в організації виробництва і праці
віднесено:
а) трансформацію трудового договору;
б) раціоналізацію робочих місць;
в) введення нових форм праці;
г) впровадження пропускного контролю;
д) впровадження передових методів, технологій.
Завдання
1. Розробити структурно-логічну схему «Види переведень на іншу
роботу».
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Карпов працював на заводі економістом планово-фінансового
відділу. Наказом від 30 вересня його без попередньої згоди було
переведено на посаду економіста заводу. У наказі про переведення
137

зазначалося, що Карпов як досвідчений працівник, заслуговує на
підвищення по службі. Заробітна плата за новою посадою у нього
зросла на 300 грн.
Карпов не погодився з таким переведенням, оскільки вважав, що в
нього суттєво змінився характер та обсяг роботи і звернувся до
юрисконсульта заводу.
Виступіть в ролі юрисконсульта заводу. Чи правомірні
заперечення Карпова щодо переведення його на іншу посаду?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Наказом виробничого об’єднання інженера відділу постачання
Крюковського було переміщено у відділ перевезень на таку ж посаду.
Крюковський від переміщення відмовився і звернувся до суду з
позовом про поновлення його на колишній роботі. У позовній заяві
він вказав, що відділ перевезень знаходиться на значній відстані від
його дому, дорога займає одну годину, тоді як до попередньої роботи
він добирався за 45 хвилин. Крім того на новому місці роботи у нього
значно більший обсяг роботи, змінився її напрям, а заробітна плата на
140 грн менша, ніж на попередній посаді. Все це, на думку позивача,
істотно погіршує умови праці, а тому він просить поновити його на
попередній роботі, а також виплатити йому середню місячну
заробітну плату в рахунок відшкодування моральної шкоди, якої він
зазнав від несправедливих і незаконних дій адміністрації.
Визначте правомірність цього переміщення. Чим відрізняється
переведення на іншу роботу від переміщення?
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
Русин працював саксофоністом в оркестрі цирку. Після тривалої
хвороби йому було встановлено діагноз «емфізема легенів». Згідно з
висновком медико-соціальної експертної комісії робота на духових
інструментах була йому протипоказана. оскільки Русин не вмів грати
на інших інструментах, директор цирку запропонував Русину на вибір
роботу вахтера, прибиральника, підсобного працівника. Після довгих
сперечань Русин нарешті погодився працювати вахтером, але вимагав
збереження його середнього заробітку, оскільки оклад вахтера був на
145 грн меншим від окладу саксофоніста. Директор сказав, що такого
не передбачено законодавством. Русин звернувся за консультацією до
адвоката.
Складіть пояснення.
Інформаційні джерела: 1, 3, 15, 41, 44, 45, 55, 60, 65, 66, 76, 115-120,
123, 197, 202, 204.
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* * *
Тема 14. Припинення трудового договору
Основні терміни та поняття: припинення трудового договору;
розірвання трудового договору; звільнення з роботи; підстави
припинення трудового договору; строк попередження роботодавця
щодо розірвання трудового договору; тимчасова непрацездатність;
дисциплінарне звільнення; відсторонення від роботи; розрахунок при
звільненні; вихідна допомога при звільненні.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
У науці трудового права та законодавстві про працю вживаються
три категорії, пов’язані з припиненням трудових правовідносин:
припинення трудового договору, розірвання трудового договору та
звільнення. 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). Отже, поняття «припинення трудового
договору» за своїм змістом ширше за поняття «розірвання трудового
договору». Термін «звільнення» вживається щодо працівника і за
змістом є синонімом терміна «припинення трудового договору»
Припинення трудового договору є правомірним за одночасної
наявності таких умов: 1) передбаченої законодавством підстави
припинення трудового договору; 2) дотримання порядку звільнення;
3) юридичного факту припинення трудового договору (наказу чи
розпорядження роботодавця, заяви працівника, відповідного
документа особи, уповноваженої вимагати розірвання договору).
Студенти повинні, насамперед, вивчити загальні підстави
припинення трудового договору, якими відповідно до ст. 36 КЗпП
України є:
1) угода сторін;
2) закінчення строку (пункти 2 i 3 ст. 23 КЗпП України), крім
випадків, коли трудові відносини фактично тривають i жодна із сторін
не поставила вимогу про їх припинення;
3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення
на альтернативну (невійськову) службу;
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4) розірвання трудового договору з iнiцiативи працівника (статті
38, 39 КЗпП), з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу
(статті 40, 41 КЗпП) або на вимогу профспілкового чи іншого
уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (ст.
45 КЗпП);
5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в
установу, організацію або перехід на виборну посаду;
6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість
разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від
продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;
7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника
засуджено (крім випадків умовного засудження i відстрочки
виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем
роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість
продовження даної роботи;
8) підстави, передбачені контрактом.
При розірванні трудового договору з ініціативи працівника
важливе значення має те, чи він укладений на невизначений строк, чи
має строковий характер. Що стосується безстрокового трудового
договору, то ст. 38 КЗпП України диференціює його розірвання
залежно від причин, якими працівник мотивує своє звільнення.
Загальне правило передбачає, що працівник має право розірвати
трудовий договір, попередивши про це роботодавця за два тижні.
Якщо до закінчення вказаного двотижневого терміну працівник
самовільно залишив роботу, то він може бути звільнений за прогул.
Протягом терміну попередження працівнику надається право відізвати
раніше подану заяву. Однак закон не встановлює, у якій формі
працівник може це зробити. Переважно використовується нова
письмова заява. Законодавство також передбачає, що коли після
закінчення терміну попередження працівник не був звільнений,
продовжує працювати і не наполягає на залишенні роботи,
роботодавець не має права звільнити його відповідно до раніше
поданої заяви. Виняток становить тільки випадок, коли на його місце
запрошено іншого працівника, якому згідно з законом не можна
відмовити у прийомі на роботу. Тоді працівник позбавляється права
на відкликання раніше поданої заяви.
Трудовий договір може бути розірваний і до закінчення
двотижневого терміну попередження, якщо роботодавець і працівник
про це домовились. Якщо ж роботодавець не звільняє працівника
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після закінчення двотижневого терміну, то працівник має право
припинити роботу.
Разом з тим ст. 38 КЗпП зобов’язує роботодавця за наявності
поважних причин звільнити працівника у такий строк, про який він
просить у заяві. Поважними причинами закон називає такі, при
наявності яких працівник не може продовжувати виконання роботи.
До них належать: переїзд на нове місце проживання; переведення
чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до
навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості,
підтверджена медичним висновком; вагітність, догляд за дитиною до
досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або
інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом.
Цей перелік, що міститься у ст. 38, не є вичерпним. Роботодавець
може визнати поважною і будь-яку іншу причину.
Щодо припинення строкового трудового договору за ініціативою
працівника, то він має право розірвати договір лише за наявності
поважних причин. Без таких причин працівник позбавлений права
звільнитися з роботи за власним бажанням.
До поважних причин, що можуть братися до уваги при розірванні
строкового трудового договору, ст. 39 КЗпП України відносить:
хворобу чи інвалідність працівника, що перешкоджають продовженню
ним роботи за трудовим договором; порушення роботодавцем
законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору;
а також причини, визначені ст. 38 Кодексу, за наявності яких
працівник має право на звільнення за власним бажанням у визначений
ним строк.
При розірванні строкового трудового договору за ініціативою
працівника закон не встановлює терміну письмового попередження
про це роботодавця.
Стаття 40 КЗпП України містить вичерпний перелік підстав
розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Крім
того, для окремих категорій працівників встановлені додаткові
підстави розірвання трудового договору (ст. 41 КЗпП), що пов’язане
або з особистими якостями працівника, або з порушенням чи
невиконанням ним трудових обов’язків.
Роботодавець має право розірвати договір у випадку:
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації,
реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства,
установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
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2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або
виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, так само в
разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання
покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної
таємниці;
3) систематичного невиконання працівником без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим договорам або правилами
внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше
застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин
протягом робочого дня) без поважних причин;
5) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців
підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки
по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений
триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному
захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку
з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи
(посади) зберігається до відновлення працездатності або встановлення
інвалідності;
6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу;
7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичного сп’яніння;
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного)
майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної
сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення
адміністративного стягнення або застосування заходів громадського
впливу.
Припинення трудового договору потрібно відрізняти від
відсторонення працівника від роботи. Відсторонення не припиняє
саме по собі трудових правовідносин, воно лише припиняє виконання
працівником його трудової функції, як правило, з припиненням
виплати за цей час заробітної плати. Відсторонення від роботи завжди
є тимчасовим і допускається у виняткових випадках, передбачених
законодавством. Студентам варто вивчити ст. 46 КЗпП України, а
також нормативно-правові акти, що передбачають спеціальні випадки
відсторонення від роботи.
Особливої уваги заслуговує розгляд порядку оформлення
звільнення. Необхідно знати, що припинення трудового договору
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оформляється виданням наказу (розпорядження). У наказі
(розпорядженні) повинні бути зазначені підстави припинення
трудового договору в точній відповідності з формулюваннями
законодавства про працю і конкретне посилання на статтю закону.
1.
2.
3.
4.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Загальний порядок припинення трудового договору.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору,
їх класифікація.
2. Припинення трудового договору за підставами, у яких присутня
взаємна воля сторін.
3. Припинення трудового договору у зв’язку з порушенням правил
прийняття на роботу.
4. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Проведення розрахунку. Вихідна допомога.
2. Правові наслідки незаконного переведення та звільнення
працівників.
3. Поняття та випадки відсторонення від роботи. Відмінність між
відстороненням від робот та припиненням трудового договору.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Трудовий договір, укладений на невизначений строк, працівник має
право розірвати, письмово попередивши власника не менше ніж:
а) за тиждень;
б) за два тижні;
в) за місяць;
г) за два місяці.
2. Виборний орган первинної профспілкової організації повинен
розглянути письмове подання роботодавця про звільнення працівника
з роботи:
а) у 5-денний термін;
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б) у 10-денний термін;
в) у 15-денний термін;
г) у 20-денний термін.
3. Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця
(крім випадку повної ліквідації підприємства) в період:
а) простою підприємства;
б) його тимчасової непрацездатності;
в) роботи на вахті;
г) відсторонення працівника від роботи.
4. Роботодавець вправі розірвати трудовий договір з працівником у
разі нез’явлення на роботу внаслідок тимчасової непрацездатності:
а) протягом більш як 1 місяця підряд;
б) протягом більш як 2 місяців підряд;
в) протягом більш як 3 місяців підряд;
г) протягом більш як 4 місяців підряд.
5. У який строк працівник має право розірвати трудовий договір за
власним бажанням, якщо роботодавець не дотримується
законодавства про працю?
а) триденний;
б) п’ятиденний;
в) семиденний;
г) визначений самим працівником.
6. Чим оформляється розірвання трудового договору?
а) наказом про звільнення з роботи;
б) записом особової справи;
в) згодою виборного органу первинної профспілкової
організації;
г) заявою працівника.
7. Виборний орган первинної профспілкової організації повідомляє
роботодавця про прийняте рішення щодо звільнення з роботи у
письмовій формі:
а) у 3-денний строк після прийняття;
б) у 5-денний строк після прийняття;
в) у 7-денний строк після прийняття;
г) у 10-денний строк після прийняття.
8. Трудовий договір може бути розірвано за ініціативою третіх осіб,
які не є стороною трудового договору, а саме:
а) суду;
б) органу місцевого самоврядування;
в) лікаря-терапевта;
144

г) уповноважених осіб контроль-наглядових органів.
9. З ініціативи працівника строковий трудовий договір підлягає
достроковому розірванню у разі:
а) хвороби працівника, що перешкоджає виконанню роботи за
договором;
б) небажання працівника працювати за трудовим договором;
в) відмова працівника від переміщення;
г) досягнення обопільної угоди сторін трудового договору.
10. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця
можливе у разі:
а) скорочення чисельності працівників;
б) переходу на бригадну форму організації праці;
в) раціоналізації робочих місць;
г) перегрупування кадрів.
11. Припинення трудового договору у зв’язку із набранням законної
сили вироком суду настає, коли:
а) до працівника застосовано будь-яке покарання;
б) до працівника застосовано виправні роботи;
в) до працівника застосовано покарання, яке виключає
можливість продовжувати цю роботу;
г) до працівника застосовано штраф.
12. Роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніше як
через:
а) 15 днів з дня одержання згоди виборного органу первинної
профспілкової організації;
б) 2 тижні з дня одержання згоди виборного органу первинної
профспілкової організації;
в) 1 місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної
профспілкової організації;
г) 2 місяці з дня одержання згоди виборного органу первинної
профспілкової організації.
13. У яких випадках, передбачених КЗпП України, роботодавець
вправі розірвати трудовий договір?
а) у зв’язку із встановленням працівнику групи інвалідності;
б) зміна власника підприємства;
в) нез’явлення на роботу протягом більш як двох місяців
підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;
г) прогул (зокрема відсутність працівника на роботі більше
трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.
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14. Під час звільнення з роботи розрахунок з працівником
проводиться:
а) не пізніше 3 днів з моменту видання наказу про звільнення;
б) через 5 днів з моменту видання наказу про звільнення;
в) у день здачі обхідного листка;
г) у день звільнення працівника.
15. На вимогу первинної профспілкової організації трудовий договір
може бути розірвано з:
а) будь-яким працівником, який не виконує зобов’язань,
передбачених трудовим договором;
б) будь-яким
працівником,
який
порушує
трудове
законодавство;
в) керівником підприємства, якщо він порушує законодавство
про працю і не виконує зобов’язань за колективним
договором;
г) особами, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні
цінності.
16. Додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов,
передбаченими КЗпП України, є:
а) невиконання працівником своїх трудових обов’язків;
б) поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного
або токсичного сп’яніння;
в) винні дії керівника підприємства, установи, організації,
внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно
або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру
мінімальної заробітної плати;
г) вступ до навчального закладу.
17. Підставами припинення трудового договору, що передбачені
КЗпП України, є:
а) нез’явлення на роботу протягом більш як двох місяців
підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;
б) поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного
або токсичного сп’яніння;
в) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу;
г) невиконання працівником своїх трудових обов’язків;
д) систематичне невиконання працівником без поважних
причин обов’язків, покладених на нього трудовим
договором або правилами внутрішнього трудового
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розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися
заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.
18. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця
можливе у разі:
а) скорочення чисельності працівників;
б) скорочення штату працівників;
в) угоди сторін;
г) закінчення строку трудового договору;
д) змін в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання
підприємства.
19. Підставами припинення трудового договору, що передбачені
КЗпП України, є:
а) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців
підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не
враховуючи відпустки по вагітності і родах, якщо
законодавством не встановлений триваліший строк
збереження місця роботи (посади) при певному
захворюванні;
б) вступ до громадської організації;
в) вчинення працівником, який виконує виховні функції,
аморального проступку, не сумісного з продовженням даної
роботи;
г) неналежне виконання працівником своїх трудових
обов’язків;
д) прогул (в тому числі відсутності на роботі більше трьох
годин протягом робочого дня) без поважних причин.
20. Відсторонення працівника від роботи роботодавцем допускається
у разі його:
а) відмови від виконання громадських обов’язків;
б) появи на роботі у нетверезому стані;
в) відмови від проходження навчання з охорони праці;
г) відмови від переведення на легшу роботу;
д) ухилення від обов’язкового медичного огляду.
Завдання
1. Скласти проект наказу на звільнення і відповідний запис
формулювання звільнення до трудової книжки однієї з підстав
припинення трудового договору (на вибір).
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
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Масенко працювала бібліотекарем у міській дитячій бібліотеці.
Наказом від 4 лютого 2014 р. її було звільнено за ст. 38 КЗпП України.
Вважаючи звільнення неправильним, Масенко звернулася до суду з
позовом про поновлення її на роботі, посилаючись на те, що 21 січня
2014 р. нею дійсно була подана заява про звільнення з роботи за
власним бажанням, однак 28 січня вона захворіла, а після хвороби
вирішила не звільнятися. Вийшовши на роботу після хвороби 7
лютого 2014 р. Масенко довідалася, що її звільнено згідно з поданою
заявою. На заперечення Масенко начальник відділу кадрів повідомив,
що бібліотека на її місце погодилася прийняти на роботу іншого
працівника з відповідною освітою, котрий випадково довідався про
вакансію і звернувся до завідуючого з заявою про прийняття на
роботу. Наказ про це вже підписано. Масенко звернулася за
роз’ясненням її трудових прав до юрисконсульта управління освіти.
Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи
працівника?
Чи включається час хвороби в строк попередження про звільнення
за власним бажанням? Вирішіть спір.
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
В зв’язку з реорганізацією виробництва на підприємстві було
проведено скорочення чисельності працівників.
Про наступне скорочення штату власник попередив працівників за
1 місяць, інша робота їм запропонована не була.
Який порядок звільнення працівників за ст. 40 п.1 КЗпП і які
гарантії встановлено законодавством скороченим працівникам?
Виходячи з ситуації, як необхідно вирішити спір?
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
Бухгалтер будівельно-монтажного управління Миколаєва подала
заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Через два тижні
адміністрація управління заявила, що вона не може знайти на цю
посаду іншого працівника, відмовилася приймати бухгалтерську
документацію і видати їй трудову книжку. Миколаєва звернулася до
юридичної консультації за роз’ясненням: чи може вона самовільно
залишити роботу і куди їй потрібно звернутися з вимогою про
розірвання трудового договору.
Вирішіть справу.
Інформаційні джерела: 1, 3, 15, 41, 44, 45, 55, 60, 65, 66, 76, 115120, 123, 197, 202, 203, 204.
* * *
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Тема 15. Правове регулювання робочого часу
Основні терміни та поняття: робочий час; нормальний робочий
час; скорочений робочий час; неповний робочий час; режим робочого
часу; ненормований робочий день; гнучкий графік роботи; вахтовий
метод організації робіт; перервний робочий час; облік робочого часу.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Робочий час є однією з істотних умов трудового договору і
торкається інтересів як працівника, так і роботодавця. Поняття
робочого часу на рівні законів не визначено. Відсутність законодавчої
дефініції робочого часу певною мірою компенсується наявністю
останньої в підзаконних актах. Так, зокрема, у Постанові Кабінету
Міністрів України «Деякі питання розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві» № 1112 від 25.08.04 р. робочий час визначено як час
перебування на робочому місці, на території підприємства або в
іншому місці, пов’язаному з виконанням роботи, починаючи з
моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, який
повинен фіксуватися відповідно до вимог правил внутрішнього
трудового розпорядку підприємства або виконання завдань
роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та
неробочі дні. Згідно з Положенням про робочий час і час відпочинку
водіїв колісних транспортних засобів, затвердженим Наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України за № 340 від 07.06.2010 р.,
робочий час є часом, протягом якого водій зобов’язаний виконувати
свої обов’язки, визначені трудовим договором і правилами
внутрішнього трудового розпорядку. Для порівняння зазначимо, що
Європейською соціальною хартією (переглянутою) та Директивою
Європейського парламенту й Ради № 2003/88/ЄЕС «Про деякі аспекти
організації робочого часу» від 04.11.2003 р. поняття робочого часу
визначено дещо ширше: під робочим часом розуміється будь-який
період, під час якого працівник працює, перебуваючи в розпорядженні
роботодавця, та виконує свою діяльність або обов’язки відповідно до
національного законодавства та/або практики. За ст. 2 Конвенції МОП
про робочий час у торгівлі та установах від 10.06.30 р., термін
«робочий час» означає проміжок часу, протягом якого працівник
перебуває в розпорядженні роботодавця.
В теорії трудового права під робочим часом розуміють
встановлений законом, колективним договором чи угодою сторін
період, протягом якого працівники зобов’язані виконувати роботу,
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обумовлену трудовим договором. Необхідна тривалість робочого часу
працівника відображає норму його робочого часу та обчислюється
кількістю годин, які працівник повинен відпрацювати протягом
певного календарного періоду.
Робочий час як інститут трудового права є сукупністю юридичних
норм, які регулюють тривалість робочого часу, його види, режим і облік
робочого часу. Джерелами таких норм виступають Конституція
України, КЗпП, закони та підзаконні нормативно-правові акти, норми
колективних договорів.
Робочий час складається з часу виконання працівником трудових
обов’язків, підготовчо-завершального часу (це час отримання
трудового завдання, отримання матеріалів та інструментів,
ознайомлення з технічною документацією, час підготовки та
прибирання робочого місця тощо). Слід звернути увагу, що в деяких
випадках, встановлених законодавством, до складу робочого часу
зараховується час, коли робота фактично не виконувалась: простій не
з вини працівника, оплачувальні перерви протягом робочої зміни.
У сфері правового регулювання робочого часу для працівників
встановлено певні гарантії. Зокрема, стаття 45 Конституції України
гарантує працівникові встановлену законом тривалість робочого часу.
Це означає, що законодавством про працю встановлена певна межа
тривалості робочого часу, яка не може бути збільшена у локальних
нормах, якими в більшості випадків здійснюється регулювання
тривалості робочого часу на конкретних підприємствах, в установах,
організаціях.
Відтак, в основі визначення робочого часу є встановлення його
законом або на основі закону. Від цього залежить і тривалість
робочого часу, яку можна поділити на такі види:
1) нормальна тривалість робочого часу, що не може перевищувати
40 годин на тиждень (ч. 1 ст. 50 КЗпП України);
2) скорочений робочий час, який за тривалістю менше нормального,
але з оплатою праці як за нормальну тривалість і має такі особливості:
а) встановлюється лише законом; б) поширюється тільки на окремі
категорії працівників (з урахуванням їх віку, умов та інтенсивності
праці, специфіки трудових функцій тощо). Студенти повинні знати
категорії працівників, для яких встановлюється скорочений робочий
час;
3) неповний робочий час, характерними ознаками якого є такі: а) як
правило, встановлюється за угодою сторін трудового договору; б)
оплата праці здійснюється згідно з нормами виробітку чи залежно від
відпрацьованого часу; в) обсяг трудових прав працівників не
обмежується; г) може встановлюватись як неповний робочий день, так
і неповний робочий тиждень, а також поєднання неповного робочого
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дня і неповного робочого тижня (наприклад, робота протягом п’яти
годин чотири дні у тиждень); д) для окремих працівників власник
зобов’язаний встановити неповний робочий час (це вагітні жінки а
також жінки, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда,
або жінки, що здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно
до медичного висновку. Вважається, що обов’язок встановити
неповний робочий час стосується і випадків, коли на цьому наполягає
і чоловік – працівник із сімейними обов’язками, а не тільки жінка).
У правовому регулюванні робочого часу важливе місце займає
режим робочого часу та його облік. Під режимом робочого часу в
трудовому праві розуміється розподіл норми робочого часу протягом
конкретного календарного періоду. До елементів режиму роботи
належать: час початку і закінчення роботи; час і тривалість перерв у
роботі; тривалість та порядок чергування змін.
Слід розрізняти режим робочого часу працівників і режим роботи
підприємства. Зокрема підприємство може працювати у цілодобовому
режимі, а працівники – за змінами.
Розрізняють загальні й спеціальні режими. До загальних режимів
належать п’ятиденний і шестиденний тиждень. До спеціальних
режимів робочого часу належать такі: змінна робота; гнучкий графік
роботи; роздроблений робочий день; ненормований робочий день;
вахтовий метод організації роботи. Стдентам слід звернути увагу на
специфіку виробничих умов, що викликають необхідність
застосування того чи іншого режиму.
Належної уваги заслуговує питання щодо надурочної роботи.
Надурочний робочий час як різновид робочого часу  це час, протягом
якого працівник виконує обумовлену трудовим договором роботу
понад встановлену норму робочого часу. Надурочні роботи, як
правило, не допускаються. Їх проведення можливе лише у виняткових
випадках, що визначаються законодавством. Стаття 62 КЗпП подає
вичерпний перелік випадків залучення працівників до надурочних
робіт, які студенти повинні запам’ятати.
Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не
допускається. Граничні норми застосування надурочних робіт
встановлені ст. 65 КЗпП. Так, надурочні роботи не повинні
перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох
днів підряд і 120 годин на рік. Галузевими колективними угодами,
колективними договорами, положеннями про робочий час на
підприємствах вказана норма може бути зменшена (але не збільшена).
Від надурочної роботи необхідно відрізняти режим ненормованого
робочого часу. Згідно з п. 1 Рекомендацій про порядок надання
працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової
відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом
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Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня
1997 р. № 7, ненормований робочий день – це особливий режим
робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників
у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі
потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну
тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною).
Ненормований робочий день на підприємствах, в установах,
організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватися
для керівників, спеціалістів і робітників у таких випадках: коли праця
не піддається точному обліку в часі; коли робочий час за характером
роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське
господарство); коли робочий час розподіляється на розсуд працівника.
Таблиця 10.1
Відмінність надурочних робіт
від ненормованого робочого дня
Критерії
Надурочна
Ненормований
робота
робочий день
Особи,
які Будь-які працівники Лише тi працівники,
залучаються до такої (за
деякими професії i посади,
роботи
винятками)
яких є у спискудодатку
до
колективного
договору
Граничні
норми Чітко
встановлені Чітко не встановлені
застосування
законом
законом
Застосування
У
виключних У
разі
потреби
випадках (ст. 62 виробництва
(його
КЗпП України)
специфіки)
Порядок компенсації Підвищена подвійна Надання додаткової
оплата
відпустки (до 7 днів)
Порядок оформлення Наказ власника за Затверджується
згодою
з перелiк
посад
у
профспiлкою
локальних правових
актах
Попередження
про Напередодні робіт
Під час укладення
залучення до робіт
трудового договору
Тривалість
Періодично
Постійно
застосування
ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
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1. Поняття робочого часу та його види.
2. Надурочна робота. Робота понад встановлену тривалість.
3. Режим робочого часу.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. . Скорочений робочий час для окремих категорій працівників
2. Поняття чергування та порядок його застосування відповідно до
вимог трудового права
3. Вахтовий метод організації робіт
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Порядок розподілу норми робочого часу протягом відповідного
календарного періоду, - це:
а) робочий час;
б) чергування змін;
в) режим роботи;
г) робочий графік.
2. Тривалість робочого часу працівників віком від 16 до 18 років
становить:
а) 24 години на тиждень;
б) 36 годин на тиждень;
в) 40 годин на тиждень;
г) 41 година на тиждень.
3. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може
перевищувати:
а) 24 години на тиждень;
б) 36 годин на тиждень;
в) 40 годин на тиждень;
г) 41 годину на тиждень.
4. Тривалість робочого часу працівників віком від 14 до 16 років на
тиждень становить:
а) 24 години;
б) 36 годин;
в) 40 годин;
г) 41 годину.
5. Для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами
праці, тривалість робочого часу на тиждень становить:
а) не більше 24 годин на тиждень;
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

б) не більше 36 годин на тиждень;
в) не більше 40 годин на тиждень;
г) не більше 41 години на тиждень.
Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному
робочому тижні не може перевищувати:
а) 5 годин;
б) 6 годин;
в) 7 годин;
г) 8 годин.
При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни)
скорочується на:
а) 0,5 години;
б) 1 годину;
в) 1,5 години;
г) 2 години.
Власник зобов’язаний встановлювати неповний робочий час на
прохання таких працівників:
а) вагітних жінок;
б) жінок, які мають дітей віком до 16 років;
в) неповнолітніх;
г) в усіх зазначених випадках.
Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися:
а) через кожний робочий тиждень в години, визначені
графіками змінності;
б) через кожні два робочих тижні в години, визначені
графіками змінності;
в) через кожні десять робочих днів у години, визначені
графіками змінності;
г) через кожні п’ятнадцять робочих днів у години, визначені
графіками змінності.
Надурочні роботи не повинні перевищувати для працівника:
а) 3 годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік;
б) 4 годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік;
в) 4 годин протягом трьох днів підряд і 120 годин на рік;
г) 4 годин протягом двох днів підряд і 100 годин на рік.
До надурочних робіт забороняється залучати (вкажіть
неправильну відповідь):
а) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
б) осіб, молодших 18-ти років;
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12.

13.

14.

15.

16.

в) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і
професійно-технічних училищах без відриву виробництва, в
дні занять;
г) жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти
років.
Роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час на
прохання:
а) осіб передпенсійного віку;
б) жінки, яка здійснює догляд за хворим членом сім’ї
відповідно до медичного висновку;
в) працівників, які працюють з ненормованим режимом
роботи;
г) особи, яка не має відповідного досвіду роботи на відповідній
посаді.
Залучення інвалідів до надурочних робіт:
а) можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить
медичним рекомендаціям;
б) не допускається;
в) не допускається без згоди органу місцевого самоврядування;
г) можливе лише за погодженням із органами Фонду захисту
інвалідів.
Неповний робочий час встановлюється:
а) за погодженням із виборним органом первинної
профспілкової організації;
б) за рішенням органів місцевого самоврядування;
в) за угодою між працівником і роботодавцем;
г) за угодою між працівником і виборним органом первинної
профспілкової організації.
Встановлення такого режиму, як поділ робочого дня на частини,
передбачає, що:
а) робочий день ділиться на частини рівної тривалості;
б) залучення до праці відбувається лише в надурочний час;
в) тривалість роботи не перевищує 46 годин на тиждень;
г) загальна тривалість роботи не перевищуватиме нормальну
встановлену законодавством тривалість робочого часу.
Режим робочого часу передбачає встановлення:
а) тривалості відпусток та порядку їх надання;
б) строків виплати заробітної плати;
в) тривалість перерв для відпочинку і харчування;
г) порядок використання перерв для відпочинку і харчування.
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17. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
а) для працівників віком від 16 до 18 років;
б) для працівників віком від 18 до 21 року;
в) для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15
років, які працюють в період канікул);
г) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами
праці;
д) для державних службовці.
18. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи
не може перевищувати:
а) 7 годин при тижневій нормі 40 годин;
б) 8 годин при тижневій нормі 40 годин;
в) 6 годин при тижневій нормі 36 годин;
г) 7 годин при тижневій нормі 36 годин;
д) 4 годин при тижневій нормі 24 години.
19. Забороняється залучення до роботи в нічний час:
а) вагітних жінок;
б) жінок, що мають дітей віком до трьох років;
в) жінок, що мають дітей віком до шести років;
г) осіб, молодших двадцяти одного року;
д) осіб, молодших вісімнадцяти років.
20. До надурочних робіт забороняється залучати:
а) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
б) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до шести
років;
в) осіб, молодших вісімнадцяти років;
г) осіб, молодших двадцяти одного року;
д) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і
професійно-технічних
училищах
без
відриву
від
виробництва, в дні занять.
Завдання
1. Розв’язати ситуаційне завдання:
У зв’язку з необхідністю завершення ремонтно-будівельних робіт у
строк виконроб Попов запропонував робітникам залишатися після
роботи на 2 години протягом трьох днів підряд. Після здачі в
експлуатацію об’єкта робітники поцікавилися у начальника
будівельного комбінату, як буде компенсована надурочна робота.
Однак начальник відповів, що ніякого розпорядження про залучення
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працівників до надурочної роботи він не видавав, крім того,
працівники отримали премію за здачу об’єкта у строк.
Чи мала місце в цьому випадку надурочна робота?
Який порядок залучення до надурочної роботи?
2. Посилаючись на законодавство, дайте письмову відповідь: хто із
зазначених осіб має право на скорочений або неповний робочий час?
а) 19-річний лаборант, який працює в рентген-кабінеті
поліклініки;
б) 20-річний токар, який доглядає важко хвору матір;
в) 16-річний слюсар;
г) 23-річний тесля, який працює в третю зміну;
д) 30-річний вчитель;
е) 27-річна ткаля, яка має дитину.
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Адміністрація заводу за погодженням із профспілкою ухвалила
рішення про збільшення тривалості робочого дня на одну годину (з 7ми до 8-ми) при шестиденному робочому тижні, обґрунтовуючи це
тим, що завод тривалий час стояв без роботи через фінансовоекономічні труднощі, а в цей час отримав вигідне замовлення. Ряд
працівників погодилися з рішенням адміністрації, а деякі звернулися
за роз’ясненням до юрисконсульта заводу про законність прийнятого
рішення.
Чи законні дії адміністрації й профспілкового органу?
4. Користуючись положеннями КЗпП України, доповнити таблицю
10.1 «Відмінність скороченого робочого часу від неповного» за
зразком:
Таблиця 10.1
Відмінність скороченого робочого часу від неповного
Скорочений робочий час
Неповний робочий час
(ст. 51 КЗпП)
(ст. 56 КЗпП)
тривалість менше нормального, з
оплатою
як
за
нормальну
тривалість
встановлюється за угодою сторін
трудового договору
поширюється тільки на окремі
категорії працівників
Інформаційні джерела: 1, 3, 39, 57, 115-120, 170, 173, 184, 202.
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* * *
Тема 16. Правове регулювання часу відпочинку
Основні терміни та поняття: час відпочину; перерва протягом
робочого дня (зміни); святкові дні; неробочі дні; щотижневий
безперервний відпочинок; відпустка; основна щорічна відпустка;
додаткова щорічна відпустка; додаткова відпустка у зв’язку з
навчанням; соціальна відпустка; творча відпустка.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Трудове законодавство не дає визначення поняття часу відпочинку,
але як і щодо робочого часу таке визначення вироблене наукою
трудового права. Оскільки законодавець протиставляє час відпочинку
робочому часові, то тим самим весь час, який знаходиться поза
межами робочого часу, вважається часом відпочинку працівника, що
перебуває у трудових відносинах.
Саме так він і визначається у правничій літературі як час, протягом
якого працівник вільний від виконання трудових обов’язків, і має
право використовувати його на власний розсуд.
Основними видами часу відпочинку є: перерви протягом робочого
дня, щоденний відпочинок, вихідні дні, святкові і неробочі дні та
щорічні відпустки.
За чинним законодавством працівникам надається перерва для
відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Ця перерва
не включається до робочого часу, а тому працівники можуть
використовувати час перерви на свій розсуд. Вони мають право
відлучатися з місця роботи. Студентам також варто розглянути
передбачені законодавством спеціальні перерви, які включаються у
робочий час та оплачуються (н-д, додаткові перерви жінці для
годування дитини віком до 1,5 року; перерви при роботі на відкритому
повітрі в холодну пору року; спеціальні перерви при
навантажувально-розвантажувальних роботах тощо).
Щоденний відпочинок як самостійний вид часу відпочинку
спеціального закріплення у законодавстві не отримав. Але
визначається він виходячи з тривалості робочого дня. Тобто все, що
лежить за межами робочого часу протягом доби, складає час
щоденного відпочинку.
До щоденного відпочинку включаються також і перерви між
змінами. Відповідно до ст. 59 КЗпП України тривалість перерви в
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роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу
роботи в попередній зміні (разом з перервою для відпочинку і
харчування).
Наступний вид часу відпочинку  це щотижневий відпочинок,
тобто вільні від роботи дні календарного тижня. Мінімальна
тривалість безперервного щотижневого відпочинку не може бути
меншою 42 годин.
До щотижневого відпочинку належать також вихідні дні.
Святкові й неробочі дні як вид часу відпочинку чітко визначені ст.
73 КЗпП України. Але й у ці дні робота допускається: а) на
безперервно діючих підприємствах; б) для виконання робіт з
обслуговування населення; в) для виконання невідкладних ремонтних
чи вантажно-розвантажувальних робіт. Оплата за роботу у вихідний,
святковий і неробочий день обчислюється та компенсується за
правилами, визначеними відповідно до ст. 107 КЗпП. На бажання
працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може
бути наданий інший день відпочинку;
Одним з видів часу відпочинку, передбаченим трудовим
законодавством, є відпустки. Стаття 45 Конституції України
передбачає право працюючих на відпочинок, яке забезпечується
наданням оплачуваної щорічної відпустки. Порядок надання
відпусток регулюється КЗпП України, Законом України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 p., а також іншими законодавчими
та підзаконними нормативно-правовими актами.
Відпустки за своїм характером та призначенням бувають досить
різноманітними. Тому спроба дати визначення поняттю «відпустки» є
досить непростою. Адже є відпустки, які дійсно встановлюються з
метою сприяння працівнику найбільших можливостей для відпочинку
і відновлення трудових сил та надаються, як правило, на кінець
кожного робочого року; інші, хоч і називаються відпустками, але до
відпочинку мають віддалене відношення (творчі відпустки або такі,
що гарантуються матерям після народження ними дітей (соціальні
відпустки).
Тому відпустки  це такі календарні періоди працюючих громадян,
протягом яких вони вільні від виконання основних трудових
обов’язків і мають право використовувати їх на власний розсуд або за
призначенням.
Закон України «Про відпустки» встановлює такі види відпусток:
1) щорічні відпустки:
− основна відпустка;
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−

додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими
умовами праці;
− додаткова відпустка за особливий характер праці;
2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;
3) творчі відпустки;
4) соціальні відпустки:
− відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
− відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;
− додаткова відпустка працівникам, які мають дітей;
5) відпустки без збереження заробітної плати.
Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим
договором можуть встановлюватись інші види відпусток
З-поміж усіх видів відпусток чи не найважливішу роль у сфері часу
відпочинку відіграють звичайно щорічні основні відпустки. Саме
завдяки цим відпусткам забезпечуються гарантії реалізації
конституційного права працівників на відпочинок.
Щорічна основна відпустка надається всім працівникам зі
збереженням місця роботи і середнього заробітку. Право працівників
на щорічну основну відпустку не залежить від місця роботи, від
виконуваної ними трудової функції, а також від умов праці. Для
надання щорічної основної відпустки необхідний лише один
юридичний факт  перебування з роботодавцем у трудових
відносинах протягом передбаченого законодавством часу. За цими
ознаками, власне, і відрізняється щорічна основна відпустка від усіх
інших видів відпусток.
Щорічна основна відпустка залежно від її тривалості поділяється
на мінімальну і подовжену. Стаття 6 Закону України «Про відпустки»
встановила мінімальну тривалість щорічної основної відпустки 24
календарних дні за відпрацьований повний робочий рік. Студентам
потрібно розглянути категорії працівників, які користуються правом
на подовжену відпустку.
Щорічні основна і додаткова відпустки повної тривалості за
перший рік роботи надаються після закінчення шести місяців
безперервної роботи на даному підприємстві. У тому випадку, коли
працівнику щорічні основна та додаткова відпустка надається до
закінчення шести місяців, їх тривалість визначається пропорційно
відпрацьованому часу.
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Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або її
тривалість продовжена у таких випадках, передбачених
законодавством:
1) тимчасова непрацездатність працівника;
2) виконання працівниками державних або громадських обов’язків,
якщо на час їх виконання згідно з законодавством він підлягає
звільненню від основної роботи зі збереженням заробітної плати;
3) настання строку відпустки по вагітності та пологах;
4) збіг щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.
У випадках, коли зазначені обставини настають до моменту
надання щорічної відпустки, вона переноситься на інший період, а
якщо ці обставини настали в період перебування працівника у
відпустці, то тоді за письмовим зверненням працівника відпустка
продовжується на термін тривалості таких обставин.
Закон України «Про відпустки» надає право роботодавцю за
власною ініціативою переносити відпустку на інший період, якщо
надання відпустки у раніше передбачений період може несприятливо
позначитись на нормальному ході роботи підприємства. При цьому
таке перенесення допускається за наявності на це письмової згоди
самого працівника, а також воно має бути погоджене з виборним
органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником) чи іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом. Перенесення відпустки допускається
за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних
днів буде використана у поточному робочому році.
У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання
встановлюється за погодженням між працівником і роботодавцем.
Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості
протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого
року неповнолітнім і працівникам, що мають право на щорічні
додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами чи з
особливим характером праці.
Закон передбачає право працівника використати щорічну відпустку
повністю або частинами. Поділ щорічної відпустки на частини
допускається на прохання працівника при наявності згоди
роботодавця за умови, щоб основна безперервна її частина становила
не менше 14 календарних днів.
Відкликати працівників зі щорічної відпустки допускається за
законодавством лише у таких випадках:
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1) для запобігання стихійному лиху, виробничій аварії і негайного
усунення їх наслідків;
2) для запобігання нещасних випадків, простою, загибелі чи
зіпсуття майна підприємства.
Відкликання працівника з відпустки, крім того, допускається за
наявності згоди самого працівника, а також щоб при цьому надання
невикористаної частини щорічної відпустки було не пізніше
12 місяців після закінчення робочого року, за який вона надається.
Закон також встановлює, що основна безперервна частина відпустки
до відкликання має становити не менше 14 календарних днів.
Законом України «Про державну службу» передбачено особливі
правила відкликання з відпустки державних службовців. Останні
можуть бути відкликані за рішенням керівника державного органу
незалежно від їх згоди. При цьому частина невикористаної відпустки,
яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший
час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному
році.
Студенти також мають розглянути цільові відпустки, що не
належать до часу відпочинку, до яких належать відпустки у зв’язку з
навчанням, творчі та соціальні відпустки.
Законом України «Про відпустки» передбачено два види відпусток
без збереження заробітної плати. На практиці вони більше відомі як
«відпустки за власний рахунок». Отже, є відпустки, які надаються
працівникам за їхнім бажанням в обов’язковому порядку внаслідок
суб’єктивного права, що належить їм за законом; та відпустки без
збереження заробітної плати, які надаються за погодженням сторін
трудового договору. За сімейними обставинами та з інших причин
працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної
плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником
або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів
на рік. Студентам також слід розглянути, у яких випадках відпустка
без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в
обов’язковому порядку.

1.
2.
3.
4.
5.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Поняття і види часу відпочинку.
Щорічна основна відпустка і порядок її надання.
Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання.
Порядок надання відпусток.
Порядок оплати відпусток. Грошова компенсація за невикористані
щорічні відпустки.
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САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.
2. Творча відпустка: поняття, особливості та порядок надання.
3. Соціальні відпустки.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування
протягом робочого дня не більше:
а) 30 хвилин;
б) 1години;
в) 2 годин;
г) 3годин.
2. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не
менше:
а) 15 календарних днів;
б) 24 календарних днів;
в) 26 календарних днів;
г) 28 календарних днів.
3. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку працівників
повинна становити:
а) не менше 42 годин;
б) не менше 48 годин;
в) не більше 42 годин;
г) не більше 48 годин.
4. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості
допускається на прохання працівника за умови, що основна
безперервна її частина становитиме:
а) не менше 7 календарних днів;
б) не менше 10 календарних днів;
в) не менше 14 календарних днів;
г) не менше 15 календарних днів.
5. За сімейними обставинами відпустка без збереження заробітної
плати надається працівникам:
а) не більше 10 днів на рік;
б) не більше 14 днів на рік;
в) не більше 15 днів на рік;
г) не більше 16 днів на рік.
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6. Працівникам, які працюють на умовах ненормованого робочого
дня, надається щорічна додаткова відпустка тривалістю:
а) до 5 календарних днів;
б) до 7 календарних днів;
в) до 8 календарних днів;
г) до 9 календарних днів.
7. Загальна тривалість щорічних основної та додаткової відпусток не
може перевищувати:
а) 45 календарних днів;
б) 49 календарних днів;
в) 55 календарних днів;
г) 59 календарних днів.
8. Неповнолітнім працівникам надається щорічна основна відпустка
тривалістю:
а) 24 календарних днів;
б) 28 календарних днів;
в) 30 календарних днів;
г) 31 календарний день.
9. Щорічна відпустка повної тривалості у перший рік роботи
надається працівникам після закінчення:
а) 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві;
б) 8 місяців безперервної роботи на даному підприємстві;
в) 9 місяців безперервної роботи на даному підприємстві;
г) 11 місяців безперервної роботи на даному підприємстві.
10. Роботодавець зобов’язаний повідомити працівника про дату
початку відпустки:
а) не пізніше як за два тижні до встановленого графіком
терміну;
б) не пізніше як за три тижні до встановленого графіком
терміну;
в) не пізніше як за два до встановленого графіком терміну;
г) не пізніше як за два тижні до встановленого графіком
терміну.
11. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з
вихідним днем, вихідний день:
а) не надається;
б) анулюється;
в) долучається до щорічної основної відпустки;
г) переноситься на наступний день після святкового або
неробочого дня.
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12. Тривалість перерви в роботі між змінами має бути:
а) не меншою тривалості часу роботи в попередній зміні;
б) не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній
зміні;
в) не більшою подвійної тривалості часу роботи в попередній
зміні;
г) не меншою потрійної тривалості часу роботи в попередній
зміні.
13. До стажу, що дає право на щорічну відпустку, не включається:
а) час фактичної роботи на підприємстві;
б) період тимчасової непрацездатності;
в) період догляду за дитиною віком до трьох років;
г) період, коли працівник фактично не працював, але за ним
зберігалося місце роботи й заробітна плата.
14. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано
працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше:
а) 3 місяців після закінчення робочого року, за який надається
відпустка;
б) 6 місяців після закінчення робочого року, за який надається
відпустка;
в) 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається
відпустка;
г) 24 місяців після закінчення робочого року, за який надається
відпустка.
15. Яке з перелічених тверджень про порядок встановлення другого
вихідного дня за п’ятиденного робочого тижня не відповідає
трудовому законодавству України:
а) загальним вихідним днем є неділя;
б) за п’ятиденного робочого тижня надаються 2 вихідні дні на
тиждень;
в) встановлення другого вихідного дня погоджується з
органом державної виконавчої влади;
г) другий вихідний день, як правило, надається підряд із
загальним вихідним днем.
16. Святкові на неробочі дні не враховуються під час визначення
тривалості:
а) додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;
б) щорічної основної відпустки;
в) творчої відпустки;
г) відпустки без збереження заробітної плати.
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17. Які відпустки згідно Закону України «Про відпустки» є
щорічними:
а) основна відпустка;
б) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням;
в) додаткова відпустка за особливий характер праці;
г) відпустка без збереження зарплати;
д) додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими
умовами праці.
18. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні
допускається в таких виняткових випадках:
а) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха,
епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення
їх наслідків;
б) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть
поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови
людей, загибелі або псування майна;
в) для виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
г) для виконання невідкладних, наперед не передбачених
робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому
нормальна робота підприємства, установи, організації в
цілому або їх окремих підрозділів;
д) при потребі закінчити почату роботу.
19. Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або
продовжена у таких випадках:
а) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у
встановленому порядку;
б) виконання працівником громадських обов’язків без
звільнення на цей час від основної роботи;
в) настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами;
г) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з
навчанням;
д) збігу щорічної відпустки з творчою відпусткою.
20. Яким працівникам відпустка без збереження заробітної плати
надається в обов’язковому порядку згідно Закону України «Про
відпуски»:
а) чоловікові, дружина якого перебуває в післяпологовій
відпустці;
б) чоловікові, дружина якого перебуває у відпустці по догляду
за дитиною;
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в) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі
навчальні заклади;
г) державним службовцям;
д) особам, які одружуються.
Завдання
1. Розробити структурно-логічну схему «Порядок надання
відпусток».
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Громадянка Павленко була прийнята на роботу замість громадянки
Кириченко, що пішла у декретну відпустку.
Після досягнення дитиною дворічного віку громадянка Кириченко
вийшла на роботу. У зв’язку з цим роботодавець вирішив звільнити
Павленко. Павленко проти звільнення заперечувала, мотивуючи це
вагітністю, що була підтверджена медичною довідкою.
Яка робота надавалася громадянці Павленко і який порядок
приймання на роботу повинен бути дотриманий у даному випадку?
Чи має громадянка Павленко, як тимчасовий працівник, право на
пільги по закону в зв’язку з вагітністю і що це за пільги?
Проаналізуйте дії роботодавця.
Чи законні вимоги Павленко щодо залишення на роботі?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
17-річний К. влаштувався на роботу лаборантом в НДІ у вересні. У
березні наступного року він звернувся до директора заводу з
проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів
разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві.
Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше,
виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював на
підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з
аргументами адміністрації.
Дайте аналіз ситуації. Чи порушив норми трудового
законодавства роботодавець? Як у даній ситуації діяти
працівникові?
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
Робітник ПАТ «Мрія» Коваленко А.П. був залучений до роботи у
вихідні дні згідно з наказом керівника підприємства. Керівник
запропонував Коваленку А.П. взяти відгули у будь-які робочі дні.
Однак Коваленко П.П. від відгулів відмовився і зажадав за роботу у
вихідні дні подвійної оплати. Замість цього керівник видав наказ, за
яким надав робітнику додаткові вихідні дні 12 та 13 червня. Останній
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звернувся до комісії по трудових спорах із заявою про виплату йому
подвійної оплати праці за роботу у вихідні дні.
Яке рішення має ухвалити комісія по трудових спорах?
Інформаційні джерела: 1, 3, 10, 50, 51, 63, 115-120, 132, 136, 142,
143, 166.
* * *
Тема 12. Оплата праці
Основні терміни та поняття: заробітна плата; основна заробітна
плата; додаткова заробітна плата; заохочувальні виплати;
компенсаційні виплати; гарантійні виплати; мінімальна заробітна
плата; норми праці; тарифна система; тарифна ставка; тарифна сітка;
кваліфікаційний розряд; посадовий оклад; системи оплати праці;
почасова система оплати праці; відрядна система оплати праці.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Правове регулювання оплати праці працівників, які перебувають у
трудових відносинах з власниками підприємств, установ та
організацій всіх форм власності й видів господарювання, а також з
окремими громадянами на підставі трудового договору, здійснюється
Законом України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. (із змін. і
доп.), Кодексом законів про працю України  главами II, VI, VII, VIII,
Законом України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня
1993 р., Генеральними угодами між Кабінетом Міністрів України і
Конфедерацією
роботодавців
України
та
профспілковими
об’єднаннями України на відповідний рік, а також іншими
численними
нормативно-правовими
актами,
колективними
договорами й локальними положеннями конкретних підприємств.
Україною також ратифіковано низку міжнародних норм у сфері
заробітної плати, які є частиною національного законодавства
(зокрема, Україною ратифіковано 22. 10. 1999 р. конвенцію
МОП № 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих
чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками (1981 р.);
19. 10. 2005 р. – Конвенцію МОП № 173 про захист вимог працівників
у випадку неплатоспроможності роботодавця (1992 р.) та Конвенцію
№ 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим
урахуванням країн, що розвиваються (1970 р.). Законом України від 14
вересня 2006 р. ратифіковано Європейську соціальну хартію
(переглянуту).
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Потрібно підкреслити, що вказані акти регулюють оплату праці
тільки найманих працівників, праця яких зумовлена укладенням
трудового договору. Оплата праці інших працівників визначається
угодою між роботодавцем і працівником. До винагороди за працю
власників, співвласників, членів господарських товариств, окремих
підприємців правовий термін «оплата праці», «заробітна плата» не
застосовується. Їхньою винагородою за працю є прибуток (дохід),
який розподіляється між співвласниками на підставі статуту або
установчого договору шляхом укладеної угоди.
Правове визначення заробітної плати міститься у ст. 1 Закону
України «Про оплату праці». Заробітна плата  це винагорода,
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності
та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці та господарської діяльності підприємства (ст. 1
Закону України «Про оплату праці» ). Ст. 94 КЗпП додає важливе
доповнення до цього визначення, згідно з яким зарплата
«максимальним розміром не обмежується».
У законодавстві вживаються два терміни  «оплата праці» і
«заробітна плата». Традиційно щодо оплати праці найманих
працівників застосовується термін «заробітна плата», ним
підкреслюється те, що грошова винагорода виплачується за витрачену
працю, за роботу, яка виконана. Крім того, тут підкреслюється також
результативність праці.
Оплата праці залежить не тільки від результатів праці конкретного
працівника, але також від результатів праці, прибутковості
конкретного підприємства. У науковій літературі підкреслювалось, що
заробітна плата має бути заробленою.
За радянських часів термін «оплата праці» застосовувався для
визначення винагороди за працю колгоспників, оскільки були істотні
відмінності і в порядку нарахування, і в формах оплати праці
колгоспників. Нині в законодавстві терміни «оплата праця» і
«заробітна плата» застосовуються як синоніми. Однак видається все
ж, що термін «оплата праці» більш широкий і його цільове
призначення спрямоване на організацію оплати праці, регламентацію
її окремих елементів і всієї системи правових засобів в цій сфері. Тоді,
як термін «заробітна плата» спрямований на права працівника в
трудових відносинах, на отримання грошової винагороди.
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Як правова категорія заробітна плата є грошовою винагородою, яка
виплачується власником працівнику за працю у встановленому
сторонами трудового договору розмірі і в межах, визначених
законодавством, соціально-партнерськими угодами, колективним і
трудовим договорами.
Структурно заробітна плата складається з трьох частин: основна
заробітна плата, додаткова заробітна плата, а також інші
заохочувальні та компенсаційні виплати. Відповідно на підприємстві
встановлюються фонди оплати праці.
Основна заробітна плата складається з винагороди за виконану
роботу в межах встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, нормовані завдання, посадові обов’язки). Вона
встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних
розцінок  для робітників і посадових окладів для службовців. Крім
вказаних видів заробітку, до фонду основної заробітної плати
включаються також суми процентних або комісійних нарахувань
залежно від обсягу прибутків, отриманих від реалізації продукції
(робіт, послуг), в тих випадках, коли вони є основною заробітною
платою; суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій
газет, журналів, телеграфного агентства, видавництва, радіо,
телебачення й інших підприємств і оплата їх праці, яка здійснюється
за ставками (розцінками) авторської винагороди, нарахованої на
даному підприємстві.
Додаткова заробітна плата  це винагорода за працю понад
встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі
умови праці. До фонду додаткової заробітної плати входять доплати,
надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним
законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і
функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати  це виплати в формі
винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними
системами і положеннями, компенсаційні й інші виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами норми.
Необхідно відрізняти заробітну плату від винагороди, передбаченої
цивільно-правовими договорами: договором підряду, доручення та ін.
Заробітна плата представляє собою оплату витрат живої праці у
процесі суспільного виробництва, а винагорода за цивільноправовими договорами  це оплата кінцевих результатів праці.
Заробітна плата ділиться на дві частини  основну і додаткову, а
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винагорода за цивільно-правовими договорами не ділиться на
частини. Законом України «Про оплату праці» передбачені сфери
державного і договірного регулювання оплати праці, а винагорода за
цивільно-правовими договорами регулюється їх сторонами. Державою
встановлюється мінімальний розмір заробітної плати, а розмір
винагороди за цивільно-правовими договорами встановлюється їх
сторонами.
Студентам потрібно визначити сфери державного і договірного
регулювання оплати праці (розділи ІІ, ІІІ Закону України «Про оплату
праці»).
На належну увагу заслуговує питання щодо мінімального розміру
оплати праці. Якщо працівникові, котрий виконав місячну (годинну)
норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство
здійснює доплату до її рівня.
Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі, не
нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості в розрахунку
на працездатну особу, і є державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм
власності й господарювання. Розмір мінімальної заробітної плати
встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету
Міністрів України, як правило, один раз на рік під час затвердження
Державного бюджету України. Розмір мінімальної заробітної плати
переглядається залежно від підвищення індексу цін на споживчі
товари і тарифів на послуги згідно з угодою сторін колективних
переговорів. Згідно зі ст. 3 Закону «Про оплату праці» мінімальна
зарплата  це законодавча встановлений розмір заробітної плати за
просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися
оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці
(обсяг робіт).
Основою правового регулювання оплати праці є тарифна система,
яка являє собою систему державних нормативів, що встановлюють
вихідні розміри оплати праці. За допомогою тарифної системи
здійснюється диференціація оплати праці залежно від складності,
ступеня шкідливості, важкості, інтенсивності, суспільної значущості
праці й кваліфікації працівника.
Основними елементами тарифної системи є: тарифні ставки,
тарифні сітки, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні
характеристики (довідники). Студенти повинні розкрити суть та
значення тарифної системи та її елементів.
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Далі необхідно розглянути системи оплати праці: почасову,
відрядну та інші (ст. 97 КЗпП). Під системою оплати праці
розуміється спосіб обчислення розмірів винагороди, належної виплати
працівникам відповідно до витрат праці, а в ряді випадків і до її
результатів. Практика виробила дві основні системи, які
застосовуються як в «чистому» вигляді, так і з різними
модифікаціями,  почасову і відрядну системи оплати праці.
При почасовій системі розмір заробітної плати визначається
залежно від тривалості відпрацьованого часу і кваліфікації
працівника. Відрядна система передбачає визначення заробітку
залежно від фактичного виробітку продукції належної якості.
Почасова система може мати три підвиди: погодинна, поденна,
помісячна.
Відрядна система також має декілька різновидів, а саме: пряма
відрядна, відрядно-прогресивна, акордно-відрядна, побічно-відрядна.
При прямій відрядній системі заробіток підраховується шляхом
множення відрядної розцінки на кількість придатної продукції.
Порядок визначення відрядної розцінки залежить від того, що
покладено в основу нормування праці. Якщо при виконанні певної
роботи нормою праці є кількість виготовленої продукції, то відрядна
розцінка відповідно до ст. 90 КЗпП обчислюється за формулою:
Рв = Т : Нв,
де Рв – розцінка відрядна; Т – тарифна ставка; Нв – норма
виробітку.
Коли ж на виготовлення певної одиниці продукції встановлена
норма часу, відрядна розцінка обчислюється за формулою:
Рв = Т х Нч,
де Рв – розцінка відрядна; Т – тарифна ставка; Нч – норма часу.
Непряма відрядна застосовується для допоміжних робітників
(наприклад, ремонтників), розмір зарплати залежить від результатів
праці працівників основного виробництва, яке обслуговують
допоміжні працівники.
Відрядно-прогресивна  оплата за продукцію у межах норми
проводиться за незмінними розцінками, а за продукцію понад норму за прогресивно зростаючими розцінками.
Відрядна система може бути індивідуальною або колективною,
залежно від способу організації праці. Індивідуальна відрядна система
застосовується на виробничій дільниці, де забезпечений чіткий облік
праці окремих працівників. Колективна відрядна встановлюється за
загальними результатами праці бригади. При цьому розподіл
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заробітку провадиться із застосуванням коефіцієнта трудової участі
(КТУ). На підприємствах приймаються локальні положення про КТУ,
встановлюються конкретні показники, порядок обчислення заробітку.
Враховується також і кваліфікація працівника. Розмір заробітної плати
не може бути нижчим встановленого розміру мінімальної зарплати.
Побічно-відрядна система заробітної плати застосовується для
оплати праці допоміжних і підсобних працівників, які обслуговують
основних працівників-відрядників виробничих дільниць чи цехів.
Праця працівників-відрядників, на яких поширюється побічновідрядна система, оплачується за результатами роботи працівниківвідрядників, яких вони обслуговують, або за кінцевими результатами
роботи. Основний заробіток працівників, праця яких оплачується за
попередньою відрядною системою, підвищується пропорційно рівню
виконання норм виробітку (часу) або планових завдань працівниками.
Застосовується також і така система як акордна оплата праці 
винагорода за виконання комплексу робіт (об’єкт будівництва).
Остаточний розрахунок провадиться за акордним нарядом після
прийняття всього обсягу робіт, про що складається акт.
Для посилення матеріальної зацікавленості працівників у
підвищенні ефективності і рентабельності виробництва, зростанні
продуктивності праці може вводитися преміальна оплата.
Різноманітність трудового процесу визначається як чіткими
закономірностями, так і винятками з них. Тому тарифні ставки й
оклади розраховані на нормальні умови та режим праці. Оплата ж
праці в разі відхилення від нормальних умов праці має певні
особливості. До таких відхилень належать: 1) виконання робіт різної
кваліфікації (ст. 104 КЗпП України); 2) суміщення професій (посад)
(ст. 105 КЗпП України); 3) робота в надурочний час (ст. 106 КЗпП); 4)
робота у святкові та неробочі дні (ст. 107 КЗпП); 5) робота в нічний
час (ст. 108 КЗпП); 6) виготовлення бракованої продукції (ст. 112
КЗпП); 7) невиконання норм виробітку (ст. 111 КЗпП); 8) робота у
вихідний день (ст. 72 КЗпП); 9) оплата часу простою, а також під час
освоєння нового виробництва (продукції) (ст. 113 КЗпП України) та в
інших, передбачених законодавством, випадках. Характерним для
більшості із вказаних випадків є те, що працівникам провадяться
доплати, розмір яких встановлюється на підприємстві самостійно і
закріплюється в колективному договорі.
Студенти повинні визначити правову природу гарантійних виплат і
доплат, а також компенсаційних виплат. Для цього необхідно вивчити
положення глави VІІІ «Гарантії і компенсації» КЗпП України, відповідні
статті Закону України «Про оплату праці».
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1.
2.
3.
4.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Поняття, структура і функції заробітної плати.
Тарифна система та її елементи.
Системи оплати праці.
Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Поняття, функції і принципи оплати праці. Методи правового
регулювання оплати праці.
2. Поняття та структура заробітної плати. Відмінність заробітної
плати від винагород за цивільно-правовими договорами,
гарантійних і компенсаційних виплат.
3. Тарифна система оплати праці та її елементи.
4. Організація оплати праці на підприємстві.
5. Порядок виплати заробітної плати.

1.
2.
3.
4.

САМОСТІЙНА РОБОТА
Сфери регулювання заробітної плати.
Організація оплати праці на підприємстві.
Індексація заробітної плати.
Гарантійні і компенсаційні виплати.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану
ним роботу, − це:
а) оплата праці;
б) заробітна плата;
в) гарантійна виплата;
г) компенсаційна винагорода.
2. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та
винахідливість і за особливі умови праці, - це:
а) базова заробітна плата;
б) основна заробітна плата;
в) додаткова заробітна плата;
г) мінімальна заробітна плата.
3. Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту,
некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за
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виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт), це:
а) базова заробітна плата;
б) основна заробітна плата;
в) місячна заробітна плата;
г) мінімальна заробітна плата.
4. Встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами
України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає
можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання
споживчих товарів і послуг, - це:
а) соціальна допомога;
б) індексація грошових доходів населення;
в) соціальний кредит;
г) інфляція.
5. Які із наведених виплат не належать до основної заробітної плати:
а) тарифні ставки;
б) посадові оклади;
в) відрядні розцінки;
г) гарантійні виплати.
6. У якому джерелі (формі) трудового права України встановлюється
конкретний розмір мінімальної заробітної плати:
а) Законі про оплату праці;
б) Генеральній угоді;
в) Кодексі законів про працю України;
г) Законі про Державний бюджет України.
7. За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час
оплачується:
а) в одинарному розмірі годинної ставки;
б) в полуторному розмірі годинної ставки;
в) в подвійному розмірі годинної ставки;
г) в потрійному розмірі годинної ставки.
8. До тарифної системи оплати праці не належать:
а) тарифні ставки;
б) тарифно-кваліфікаційні характеристики;
в) коефіцієнти трудової участі;
г) схеми посадових окладів.
9. До структури заробітної плати Закон відносить:
а) основну та додаткову заробітну плату;
б) усі види преміальних систем;
в) додаткову зарплату;
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г) аванс та основну зарплату.
10. Тарифна система як основа організації оплати праці включає:
а) тарифні ставки і тарифні сітки, схеми посадових окладів,
тарифно-кваліфікаційні довідники;
б) схеми окладів і тарифних розрядів;
в) тарифні ставки, гарантійні виплати і компенсації;
г) тарифну сітку, заохочувальні та компенсаційні виплати.
11. Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі,
встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та
колективним договором, але не нижче:
а) 10 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину
роботи у нічний час;
б) 15 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину
роботи у нічний час;
в) 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину
роботи у нічний час;
г) 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину
роботи у нічний час.
12. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення
власник або уповноважений ним орган повинен повідомити
працівника:
а) не пізніш як за два тижні до їх запровадження або зміни;
б) не пізніш як за місяць до їх запровадження або зміни;
в) не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни;
г) не пізніш як за три місяці до їх запровадження або зміни.
13. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від
підприємства, установи, організації, провадиться:
а) в день звільнення;
б) не пізніше наступного дня після звільнення;
в) не пізніше, ніж через два дні після звільнення;
г) не пізніше, ніж через три дні після звільнення.
14. Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку:
а) не нижче 1/2 тарифної ставки встановленого працівникові
розряду;
б) не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові
розряду;
в) не нижче 3/4 тарифної ставки встановленого працівникові
розряду;
г) не нижче тарифної ставки встановленого працівникові
розряду.
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15. При переведенні працівника на іншу постійну нижче оплачувану
роботу за працівником зберігається його попередній середній
заробіток:
а) протягом одного тижня з дня переведення;
б) протягом двох тижнів з дня переведення;
в) протягом трьох тижнів з дня переведення;

г) протягом місяця з дня переведення.
16. Вихідна допомога працівникові внаслідок порушення власником
або уповноваженим органом законодавства про працю виплачується:
а) у розмірі двох третин середньомісячного заробітку;
б) не менше середньомісячного заробітку;
в) не менше двомісячного середнього заробітку;
г) не менше тримісячного середнього заробітку.
17. Структуру заробітної плати складають:
а) базова заробітна плата;
б) основна заробітна плата;
в) додаткова заробітна плата;
г) мінімальна заробітна плата;
д) інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
18. Які з перелічених тверджень про строки і періодичність виплати
заробітної плати відповідають трудовому законодавству України:
а) заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць
через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;
б) заробітна плата виплачується не рідше одного разу на
місяць;
в) заробітна плата виплачується не пізніше 7 днів після
закінчення періоду, за який здійснюється виплата;
г) заробітна плата виплачується не пізніше 10 днів після
закінчення періоду, за який здійснюється виплата;
д) у разі, коли день виплати заробітної плати збігається з
вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата
виплачується напередодні.
19. Які з перелічених тверджень про порядок оплати праці при
виготовленні продукції, яка виявилась браком, відповідають
трудовому законодавству України:
а) при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини
працівника, місячна заробітна плата не може бути нижчою
від 2/3 тарифної ставки;
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б) брак не з вини працівника, виявлений після приймання
виробу органом технічного контролю, оплачується цьому
працівникові нарівні з придатними виробами;
в) брак не з вини працівника, виявлений після приймання
виробу органом технічного контролю, не оплачується;
г) частковий брак з вини працівника оплачується в розмірі 1/3
тарифної ставки;
д) повний брак з вини працівника оплаті не підлягає.
20. Які з перелічених тверджень про строки розрахунку при звільненні
відповідають трудовому законодавству України:
а) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать
йому від підприємства, установи, організації, провадиться в
день звільнення;
б) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать
йому від підприємства, установи, організації, провадиться не
пізніше ніж через 7 днів після звільнення;
в) якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені
суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після
пред’явлення звільненим працівником вимоги про
розрахунок;
г) якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені
суми мають бути виплачені не пізніше ніж через 3 дні після
пред’явлення звільненим працівником вимоги про
розрахунок;
д) в разі спору про розмір сум, належних працівникові при
звільненні, роботодавець повинен виплатити не оспорювану
ним суму.
Завдання
1. Користуючись положеннями Закону України «Про оплату
праці», заповнити таблицю 12.1 «Правове регулювання оплати»:
Таблиця 12.1.
Правове регулювання оплати
Державне регулювання оплати
Договірне регулювання оплати
праці
праці
(ст. 8-13 Закону)
(ст. 14-20 Закону)
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
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Економіст Гаврилюк, який працював у ПАТ «Євроком», був
переведений за його згодою на роботу до структурного підрозділу
підприємства, розташованого в іншому населеному пункті. Під час
переїзду адміністрація забезпечила за свій рахунок перевезення
багажу Лисенка, а також виплатила всі передбачені законодавством
суми на нього і членів його сім’ї. Відпрацювавши 3 місяці, Лисенко
знайшов іншу роботу в цьому ж місті і подав заяву про звільнення за
власним бажанням. Адміністрація відмовилася звільнити Лисенка і
вимагає повернути всі компенсаційні виплати, отримані працівником
раніше при переїзді.
Чи законні вимоги адміністрації?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
За наказом начальника будівельно-монтажного управління інженер
Васильєв протягом місяця займав посаду головного інженера, який
знаходився у відпустці. Бухгалтер Савельєва займала посаду
головного бухгалтера, відсутнього через хворобу.
У якому порядку оплачується виконання обов’язків тимчасово
відсутніх працівників?
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
Нормувальниці Курило було надано відпустку за доглядом за
дитиною до досягнення нею трирічного віку. Через два роки і три
місяці Курило за власним бажанням приступила до роботи й стала
працювати на умовах неповного робочого часу.
Якою має бути її оплата праці – пропорційно відпрацьованому
часу чи з виплатою посадового окладу за відпрацьований місяць у
повному розмірі?
Інформаційні джерела: 1, 3, 18, 52, 115-120, 121, 135, 180, 202,
205.

* * *
Тема 18. Професійна підготовка і підвищення кваліфікації
працівників
Основні терміни та поняття: професійна підготовка працівника;
підвищення кваліфікації.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
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Для того, щоб з’ясувати зміст відносин щодо професійного
навчання на виробництві та підвищення кваліфікації працівників,
студентам, в першу чергу, слід звернутися до аналізу положень глави
XIV КЗпП України «Пільги для працівників, що поєднують роботу з
навчанням» та Закону України «Про професійний розвиток
працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VІ.
Слід взяти до уваги, що кожне відомство приймає в межах своєї
компетенції акти про професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації відповідної категорії працівників.
Частково питання професійного навчання на виробництві
регулюються Законами України «Про освіту», «Про професійнотехнічну освіту», Положенням про ступеневу професійно-технічну
освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
3 червня 1999 р. № 956, та іншими актами про освіту.
Працівники, які поєднують працю з навчанням, поділяються на дві
категорії: працівники, які навчаються у навчальних закладах або
підвищують кваліфікацію без відриву від виробництва; працівники,
які проходять професійне навчання безпосередньо на виробництві.
Працівники першої категорії одночасно виступають суб'єктами двох
видів правовідносин як за змістом, так і за суб'єктами: трудових
правовідносин з роботодавцем і правовідносин із навчальним
закладом з приводу надання освітніх послуг.
Працівники другої категорії є суб'єктами двох видів правовідносин
(за змістом): трудових і навчальних, але з одним суб'єктом −
роботодавцем. По суті, це відносини учнівського трудового договору.
Особливості правового статусу працівників обох категорій
полягають в особливому режимі робочого часу і часу відпочинку, у
додаткових обов'язках з приводу виконання навчального плану (його
теоретичної і практичної частин), а також у наявності пільг та
гарантій, мінімальний обсяг яких визначено законодавством.
Додаткові гарантії можуть встановлюватися у колективному договорі
підприємства.
Факт успішного закінчення навчального курсу має певні юридичні
наслідки. Працівникові присвоюється кваліфікація або кваліфікаційна
категорія чи видається диплом про перепідготовку без присвоєння
кваліфікації, відповідне свідоцтво, посвідчення або довідка
установленого зразка. З урахуванням одержаної освіти на
підприємстві може відбутися відповідне переведення працівника на
нову роботу або посаду, включення його кандидатури в резерв для
заміщення посади тощо.
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Крім професійного навчання, яке організовується безпосередньо
роботодавцями для своїх працівників, такі послуги також надає і Фонд
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття для осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як
таких, що шукають роботу, і яким надано статус безробітних. Таку
діяльність здійснює Державна служба зайнятості, що виконує функції
виконавчої дирекції Фонду. До складу Державної служби зайнятості,
окрім інших структур, входять також навчальні заклади професійної
підготовки незайнятого населення. Відносини у цій сфері
регулюються Законом України «Про зайнятість населення», «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття».
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Правові
питання
організації
виробничого
навчання,
перекваліфікації або навчання інших професій.
2. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на
виробництві.
3. Пільги для працівників, які навчаються без відриву від
виробництва в середніх, професійно-технічних, вищих навчальних
закладах та аспірантурі.
4. Пільги працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі
навчальні заклади.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх
загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, надається додаткова
оплачувана відпустка на період складання випускних іспитів в
основній школі тривалістю:
а) 5 календарних днів;
б) 10 календарних днів;
в) 15 календарних днів;
г) 23 календарних дні.
2. Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх
загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, надається додаткова
оплачувана відпустка на період складання випускних іспитів в
старшій школі тривалістю:
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а) 5 календарних днів;
б) 10 календарних днів;
в) 15 календарних днів;
г) 23 календарних дні.
3. Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх
загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, надається додаткова
оплачувана відпустка на період складання перевідних іспитів в
основній та старшій школі тривалістю:
а) від 3 до 7 календарних днів;
б) від 5 до 10 календарних днів;
в) від 4 до 6 календарних днів;
г) від 3 до 6 календарних днів.
4. На період складання державних іспитів у вищих навчальних
закладах незалежно від рівня акредитації надається відпустка
тривалістю:
а) 15 календарних днів;
б) 20 календарних днів;
в) 30 календарних днів;
г) 35 календарних днів.
5. Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях
професійно-технічних навчальних закладів, надається протягом
навчального року додаткова оплачувана відпустка для підготовки
та складання іспитів загальною тривалістю:
а) 30 календарних днів;
б) 31 календарний день;
в) 33 календарних дні;
г) 35 календарних днів.
6. Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових
робітників
безпосередньо
на
виробництві
шляхом
індивідуального, бригадного і курсового навчання провадяться:
а) в межах робочого часу;
б) у вільний від основної роботи час;
в) під час перерви;
г) у вихідні дні.
7. Працівникам, які складають іспити екстерном за основну школу,
надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
а) 18 календарних днів;
б) 20 календарних днів;
в) 21 календарний день;
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г) 28 календарних днів.
8. Працівникам, які складають іспити екстерном за старшу школу,
надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
а) 18 календарних днів;
б) 20 календарних днів;
в) 28 календарних днів;
г) 30 календарних днів.
9. Працівники, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх
вечірніх (змінних) школах звільняються від роботи протягом
навчального року:
а) не більш як на 16 робочих днів;
б) не більш як на 26 робочих днів;
в) не більш як на 36 робочих днів;
г) на один календарний місяць.
10. Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або
старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка
тривалістю відповідно:
а) 10 та 18 календарних днів;
б) 10 та 20 календарних днів;
в) 20 та 29 календарних днів;
г) 21 та 28 календарних днів.
11. Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в
середніх і професійно-технічних навчальних закладах:
а) встановлюється скорочений робочий тиждень;
б) встановлюється скорочений робочий тиждень без
збереження заробітної плати;
в) встановлюється скорочений робочий тиждень або
скорочена тривалість щоденної роботи без збереження
заробітної плати;
г) встановлюється скорочений робочий тиждень або
скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням
заробітної плати.
12. Працівникам, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх
вечірніх (змінних) школах, за час звільнення від роботи
виплачується:
а) 50 відсотків середньої заробітної плати за основним
місцем роботи, але не нижче мінімального розміру
заробітної плати;
б) 55 відсотків середньої заробітної плати за основним
місцем роботи;
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13.

14.

15.

16.

в) 45 відсотків середньої заробітної плати за основним
місцем роботи;
г) 2/3 середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
Роботодавець може надавати працівникам, які навчаються в
середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, за їх
бажанням, у період навчального року без збереження заробітної
плати:
а) один-два вільних від роботи дні на тиждень;
б) один-три вільних від роботи дні на тиждень;
в) один вільний від роботи день на тиждень;
г) один-два вільних від роботи дні на місяць.
В період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання
іншим спеціальностям:
а) працівники можуть використовуватись на будь-якій
роботі;
б) працівники не можуть використовуватись на будь-якій
роботі, що не стосується спеціальності, яка вивчається
ними;
в) працівники можуть використовуватись лише на сезонних
роботах;
г) працівники
можуть використовуватись
лише
на
тимчасових роботах.
За час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або
навчання іншим спеціальностям працівникам:
а) виплачується заробітна плата в порядку і у розмірах, що
визначаються законодавством;
б) заробітна плата не виплачується;
в) заробітна плата виплачується лише за умови успішного
навчання;
г) правильна відповідь відсутня.
Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах без
відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу
проведення настановних занять, інших робіт, передбачених
навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за
перший рік роботи надаються:
а) через шість місяців безперервної роботи;
б) до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;
в) через дев’ять місяців безперервної роботи;
г) через одинадцять місяців безперервної роботи.
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17. Відповідно до Кодексу законів про працю для професійної
підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо
молоді, власник або уповноважений ним орган організує за
рахунок підприємства, організації, установи:
а) індивідуальне навчання;
б) навчання у вищих навчальних закладах;
в) навчання за кордоном;
г) бригадне навчання;
д) курсове та інше виробниче навчання.
18. Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх
загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах з очно та заочною
формами навчання надається додаткова оплачувана відпустка на
період складання:
а) випускних іспитів в основній школі − тривалістю 10
календарних днів;
б) випускних іспитів в основній школі − тривалістю 14
календарних днів;
в) випускних іспитів у старшій школі − тривалістю 23
календарних дні;
г) випускних іспитів у старшій школі − тривалістю 30
календарних днів;
д) перевідних іспитів в основній та старшій школах − від 4
до 6 календарних днів.
19. Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва
на 1-2 курсах у вищих навчальних закладах (ВНЗ) з вечірньою та
заочною формами навчання, надаються такі додаткові оплачувані
відпустки на період настановних занять:
а) у ВНЗ першого та другого рівнів акредитації з вечірньою
формою навчання − 10 календарних днів;
б) у ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації з
вечірньою формою навчання − 20 календарних днів;
в) незалежно від рівня акредитації − 20 календарних днів;
г) незалежно від рівня акредитації з заочною формою
навчання − 30 календарних днів;
д) незалежно від рівня акредитації − 40 календарних днів.
20. Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва
на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах
(ВНЗ) з вечірньою та заочною формами навчання, надаються такі
додаткові оплачувані відпустки на період настановних занять:
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а) у ВНЗ першого та другого рівнів акредитації з вечірньою
формою навчання − 20 календарних днів;
б) у ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації з
вечірньою формою навчання − 30 календарних днів;
в) незалежно від рівня акредитації − 20 календарних днів;
г) незалежно від рівня акредитації − 30 календарних днів;
д) незалежно від рівня акредитації з заочною формою
навчання − 40 календарних днів.
Завдання
1. Розв’язати ситуаційне завдання:
Технік Михайлова звернулася із скаргою до КТС на те, що
адміністрація відмовила їй у наданні додаткової відпустки для
складання сесії у вузі. Таке рішення адміністрація мотивувала тим, що
у зв’язку з фінансовими проблемами підприємство не працює більше
півроку. Працівники, у тому числі Михайлова, перебувають у
вимушених відпустках. Отже, вільний час може бути використаний і
для навчання. Адже оплачувати відпустку коштів немає.
Складіть письмово проект рішення КТС за заявою Михайлової.
Інформаційні джерела: 3, 31, 40, 115-120, 157, 158, 159, 169, 179, 194,
196, 202.
* * *
Модуль 3. Юридична відповідальність у трудовому праві.
Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права
Тема 19. Трудова дисципліна
Основні терміни та поняття: внутрішній трудовий розпорядок;
трудова дисципліна; методи забезпечення трудової дисципліни; метод
переконання; метод заохочення; метод примусу.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Трудова дисципліна  багатоаспектне явище, а тому в галузевій
літературі її розглядають як:
− правовий принцип галузі права;
− правовий інститут трудового права;
− елемент трудових правовідносин;
− фактичну поведінку учасників таких правовідносин.
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Об’єктивно-правовий зміст категорії «трудова дисципліна»
співпадає з визначенням її як інституту трудового права. Це
сукупність норм, які встановлюють обов’язки сторін трудового
договору, режим їх виконання, внутрішній трудовий розпорядок,
засоби заохочення та відповідальності, що складають механізм
забезпечення виконання цих зобов’язань.
Трудова дисципліна як елемент трудових правовідносин
відображає суб’єктивно-правову сутність цього поняття. Вона полягає
у зобов’язанні працівника як суб’єкта конкретних трудових
правовідносин виконувати обов’язки, що складають зміст цих
правовідносин.
Рівень
дотримання
суб’єктами
трудових
правовідносин
нормативно-правових актів та обов’язків, передбачених трудовим
договором, визначають поняття трудової дисципліни як фактичної
поведінки учасників трудового процесу.
Трудова дисципліна має подвійний характер і передбачає взаємні
зобов’язання двох сторін трудового договору:
обов’язок
роботодавця  створювати працівнику умови праці, необхідні для
найбільш ефективного виконання трудової функції; обов’язок
працівника  неухильно дотримуватись правил поведінки,
встановлених законодавчими актами, локальними нормами та угодами
сторін.
Порядок поведінки, взаємодії між працівниками на конкретному
підприємстві, в установі, організації у процесі здійснення трудової
діяльності називається внутрішнім трудовим розпорядком.
Трудовий розпорядок охоплює систему нормативних актів, які
регулюють порядок здійснення трудової діяльності. Нормативноправові акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок,
поділяються на дві групи:
– загальні (КЗпП України, закони України, укази Президента
України, Типові правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.);
– спеціальні, які враховують специфіку окремих галузей
господарювання, а також особливості праці окремих категорій
працівників (галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку,
статути про дисципліну; положення про дисципліну окремих
категорій працівників тощо).
Правова сутність внутрішнього трудового розпорядку як
передумови забезпечення трудової дисципліни залежить від багатьох
чинників. Але найповніше вона визначається в чіткості прав і
обов’язків сторін трудового процесу, що передбачаються: а)
типовими, галузевими і локальними правилами внутрішнього
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трудового розпорядку; б) спеціальними статутами про дисципліну; в)
технічними правилами чи інструкціями загального або посадового
характеру.
Методи забезпечення трудової дисципліни доцільно вивчати як
способи забезпечення виконання працівниками та роботодавцем своїх
обов’язків, передбачені трудовим законодавством.
Методи забезпечення трудової дисципліни законодавчо закріплені
ст. 140 КЗпП, ними є:
1) метод переконання – спосіб виховного впливу на працівників. У
сучасних умовах набувають значення економічні й організаційні
умови праці, регламентування взаємних прав та обов’язків сторін
трудових правовідносин і матеріальне стимулювання сумлінної праці;
2) метод заохочення – моральне та матеріальне заохочення за
сумлінну працю, надання переваг і пільг працівникам, які успішно й
сумлінно виконують свої трудові обов’язки;
3) метод примусу – застосування до порушників трудової
дисципліни, у необхідних випадках, заходів дисциплінарного і
громадського впливу та матеріальної відповідальності за шкоду,
заподіяну роботодавцеві внаслідок невиконання покладених на них
трудових обов’язків.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
Основні трудові обов’язки сторін трудового договору.
Заохочення за успіхи в роботі: поняття, підстави, види та порядок
застосування.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору.
2. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.

1.
2.
3.
4.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Правовi методи забезпечення трудової дисциплiни − це:
а) переконання та виховання;
б) заохочення та заходи примусу;
в) виховання та система стягнень;
г) переконання, виховання, заохочення та примус.
2. Внутрiшнiй трудовий розпорядок − це:
а) певний режим працi, що забезпечує органiзовану
діяльність працiвникiв, виконання встановленої мiри працi;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

б) режим контролю за працiвниками;
в) режим нагляду за працiвниками;
г) локальний нормативний акт.
Правовi норми з регулювання трудової дисциплiни мiстяться в:
а) Конституцiї України;
б) Кодексi законiв про працю України;
в) правилах внутрiшнього трудового розпорядку;
г) у всiх перелiчених випадках.
Основнi трудовi обов’язки працiвникiв:
а) додержання дисциплiни (трудової, технологiчної та iн.);
б) виконання трудових завдань;
в) пiдвищення квалiфiкацiї та продуктивностi працi;
г) усi перелiченi випадки.
Трудова дисциплiна передбачає дисциплiну:
а) робочого часу;
б) технологiчну;
в) виробничу;
г) працівника.
Мета заохочення охоплює:
а) вияв уваги до працiвника;
б) визнання заслуг працiвника;
в) громадську пошану;
г) визначення статусу працiвника.
До елементів внутрішнього трудового розпорядку належать:
а) основні трудові права та обов’язки працівників і
роботодавця;
б) режим робочого часу;
в) порядок застосування заходів заохочення;
г) усі відповіді правильні.
Категорія «дисципліна праці» розглядається в таких аспектах:
а) як інститут трудового права;
б) як принцип трудового права;
в) як елемент трудових правовідносин;
г) усі відповіді правильні.
Правилами внутрішнього трудового розпорядку затверджуються:
а) трудовими колективами за поданням роботодавця і
виборного органу первинної профспілкової організації;
б) профспілками за поданням роботодавця;
в) роботодавцем за поданням виборного органу первинної
профспілкової організації;
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г) трудовими колективами за поданням виборного органу
первинної профспілкової організації.
10. Правилами внутрішнього трудового розпорядку затверджуються:
а) на основі Галузевих норм;
б) на основі Типових правил внутрішнього трудового
розпорядку;
в) на основі розпорядження роботодавця;
г) на основі колективного договору.
Завдання
1. Розробити структурно-логічну схему «Методи забезпечення
трудової дисципліни».
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Електрик Маврикін систематично порушував трудову дисципліну,
неодноразово спізнювався на роботу, грубо поводився з колегами.
Розглянувши справу Маврикіна, трудовий колектив підприємства
виніс рішення: «За неодноразове порушення трудової дисципліни,
етичних норм поведінки поставити перед директором питання про
звільнення Маврикіна з роботи».
Чи законне рішення трудового колективу бригади?
Чи зобов’язаний директор підприємства виконати рішення
трудового колективу?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
У правилах внутрішнього трудового розпорядку Харківського
заводу самохідних шасі адміністрації надано право знижувати
терміном до 3-х місяців кваліфікаційні розряди і категорії робітникам
за грубе порушення технологічної дисципліни, що призводить до
зниження якості продукції, а за неякісні деталі, не прийняті відділом
технічного контролю, звільняти з роботи.
Чи законний такий припис правил? Чи має право власник своїми
актами (наказами) брати участь у регулюванні внутрішнього
трудового розпорядку? Яким може бути таке регулювання?
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ
«Зоря» було запропоновано включити до переліку дисциплінарних
стягнень такі: попередження; догана; позбавлення відпустки осіб, які
здійснили прогули; штраф у розмірі до 150 грн для осіб, які з’явилися
на роботі у нетверезому стані; звільнення.
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Чи правомірна така пропозиція? Ким розробляються правила
внутрішнього трудового розпорядку?
Інформаційні джерела: 3, 31, 40, 115-120, 157, 158, 159, 169, 179, 194,
196, 202.
* * *
Тема 20. Дисциплінарна відповідальність
Основні терміни та поняття: дисциплінарна відповідальність;
дисциплінарний проступок; загальна дисциплінарна відповідальність;
спеціальна дисциплінарна відповідальність; дисциплінарне стягнення;
догана; дисциплінарне звільнення.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Трудовим законодавством встановлено два види відповідальності
працівників − дисциплінарна та матеріальна.
Дисциплінарна відповідальність  це один з видів юридичної
відповідальності. Вона полягає в обов’язку працівника відповідати
перед власником або уповноваженим ним органом за скоєний ним
дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення,
передбачені нормами трудового права. Тобто у трудових
правовідносинах власник має дисциплінарну владу щодо працівника, і
працівник несе дисциплінарну відповідальність саме перед власником
(роботодавцем), а не перед державою (державним органом), як це має
місце при адміністративній та кримінальній відповідальності.
Визначення підстав дисциплінарної відповідальності можливо у
вузькому та широкому значенні. У вузькому – підставою є
дисциплінарний проступок. У широкому виділено три підстави
дисциплінарної відповідальності: а) правова (юридична, нормативна);
б) фактична; в) процесуальна.
Правова підстава – це порушені працівником конкретні правові
обов’язки, чи наявна правова норма про встановлення дисциплінарної
відповідальності за такі дію чи бездіяльність.
Фактична підстава – це винне протиправне діяння, яке порушує
норми КЗпП України, дисциплінарних статутів, положень, правил
внутрішнього
трудового
розпорядку,
посадової
інструкції,
колективного договору, вказівок та розпоряджень роботодавця.
Процесуальна підстава – це певний порядок притягнення
працівника до дисциплінарної відповідальності, що включає в себе
виявлення факту порушення трудових норм, з’ясування обставин
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порушення (отримання пояснень працівника), прийняття рішення про
застосування дисциплінарного стягнення чи доцільність уникнути
такої санкції та обмежитися заходами громадського впливу [126].
Трудове правопорушення можна визначити як винне протиправне
невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків суб’єктами
трудових правовідносин.
Для трудового правопорушення характерна низка ознак, які
відрізняють його від інших правопорушень та відображають зміст
цього поняття.
По-перше, трудове правопорушення не є суспільно небезпечним
діянням, а виражається у неналежному виконанні працівником
трудової функції, визначеної трудовим договором. Зміст трудової
функції окремих категорій працівників (суддів, прокурорів, державних
службовців, працівників, які виконують виховні функції) охоплює
також дотримання вимог морального змісту. Недодержання ними
таких норм, їх аморальна поведінка не лише під час роботи, а й у
побуті, є підставою для притягнення таких працівників до
дисциплінарної відповідальності аж до звільнення з посади.
По-друге, трудове правопорушення може бути вчинене тільки
працівниками, які перебувають у трудових правовідносинах з
роботодавцем.
По-третє, таке правопорушення виражається у протиправному та
винному невиконанні чи неналежному виконанні працівником своїх
трудових обов’язків, покладених на нього трудовим договором,
нормативними актами, що регулюють внутрішній трудовий
розпорядок та іншими нормами трудового права.
Необхідними елементами складу трудового правопорушення як і
інших видів є суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт та об’єктивна
сторона.
Суб’єктом трудового правопорушення є працівник як суб’єкт
трудових правовідносин. Трудова дієздатність, а відтак і здатність
нести відповідальність за трудовим правом наступає з 16 років, у
певних випадках  з 15 років, а учнів  з 14 років (ст. 188 КЗпП
України).
Суб’єктивну сторону трудового правопорушення характеризує
вина, тобто психічне ставлення особи до своїх протиправних дій та їх
шкідливих результатів. Вина є обов’язковою умовою притягнення
працівника до дисциплінарної відповідальності.
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Об’єктом трудового правопорушення є суспільні відносини, що
складають зміст трудової дисципліни як елемента трудових
правовідносин.
Об’єктивна сторона трудового правопорушення передбачає
неправомірне діяння (протиправну поведінку чи бездіяльність)
суб’єкта, шкідливі наслідки, а також причинний зв’язок між
протиправною поведінкою правопорушника та шкідливими
наслідками, що настали.
Згідно зі ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до
працівника може застосовуватися тільки один із заходів стягнення:
догана або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про
дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій
працівників
інші
дисциплінарні
стягнення.
Як
заходи
дисциплінарного стягнення застосовуються підстави звільнення,
передбачені пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40 та п. 1 ст. 41 КЗпП України. Студентам
необхідно засвоїти порядок застосування, оскарження і зняття
дисциплінарних стягнень, передбачених статтями 147-151 КЗпП. При
цьому варто сконцентрувати увагу на таких ключових моментах:
1) ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (ст.
61 Конституції України);
2) за кожне порушення трудової дисципліни може застосовуватися
лише одне дисциплінарне стягнення;
3) до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець
повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові
пояснення. Відсутність таких пояснень не перешкоджає застосуванню
стягнення, якщо роботодавець має докази того, що пояснення від
працівника він зажадав, але працівник їх не надав. Таким доказом
може бути акт, складений за підписом кількох осіб, яким
підтверджується відмова працівника надати пояснення по суті
порушення трудової дисципліни.
4) обираючи вид стягнення, роботодавець повинен враховувати
певні умови:
– ступінь тяжкості вчиненого проступку;
– заподіяну працівником шкоду;
– попередню роботу працівника;
– обставини, за яких вчинено проступок.
5) працівник має право оскаржити до суду дисциплінарне
звільнення, посилаючись на те, що власник або уповноважений ним
орган не врахував перелічених факторів;
6) стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) й
повідомляється працівникові під розписку;
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7) наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного
стягнення з вказівкою мотивів його застосування повідомляється
працівнику під розписку в триденний строк (п. 31 Типових правил).
Пропущення цього строку означає, що порушено порядок
застосування дисциплінарного стягнення;
8) відмова працівника засвідчити своїм підписом факт
пред’явлення йому наказу (розпорядження) про накладання
дисциплінарного стягнення не впливає на дійсність оголошеного
стягнення;
9) при вирішенні питання про застосування дисциплінарного
стягнення до працівників, обраних до профспілкових органів,
необхідно враховувати гарантії, визначені для них ст. 252 КЗпП.
Слід мати на увазі, що не належать до заходів дисциплінарного
стягнення відсторонення працівника від роботи, депреміювання,
зниження кваліфікаційного розряду робітникові на один розряд за грубе
порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які
спричинили погіршення якості продукції.
У той же час слід уважно розглянути додаткові заходи впливу на
порушників трудової дисципліни (позбавлення безкоштовної путівки,
депреміювання, перенесення черги на житло тощо). При цьому варто
мати на увазі, що поняття «заходи дисциплінарного та громадського
впливу» ширше поняття «заходи дисциплінарного та громадського
стягнення».
ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
1. Поняття та види дисциплінарної відповідальності за трудовим
правом.
2. Підстави дисциплінарної відповідальності.
3. Дисциплінарне стягнення: порядок накладення, оскарження та
зняття.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.
2. Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни та їх
застосування.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Вкажіть види дисциплінарної відповідальності працівників за
трудовим правом України:
а) обмежена і повна;
б) загальна і спеціальна;
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в) особлива і загальна;
г) загальна і підвищена.
2. Прогулом вважається відсутність на роботі без поважних причин:
а) протягом 2 годин;
б) протягом 1 години;
в) більше 3 годин протягом робочого дня;
г) протягом усього робочого дня.
3. Одним із видів дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом
законів про працю України є:
а) штраф;
б) догана;
в) конфіскація майна;
г) позбавлення права займатися діяльністю певного виду.
1. Одним із видів дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом
законів про працю України є:
а) штраф;
б) звільнення;
в) виправні роботи;
г) позбавлення права займатися діяльністю певного виду.
2. Норми, які встановлюють обов’язки сторін трудового договору,
режим їх виконання, внутрішній трудовий розпорядок, засоби
заохочення та відповідальності, що становлять механізм
забезпечення виконання цих зобов’язань,  це:
а) виконавча дисципліна;
б) службова дисципліна;
в) трудова дисципліна;
г) зміст трудового договору.
3. Вкажіть максимальний строк застосування до працівника
загальної дисциплінарної відповідальності, який обчислюється з
дня вчинення трудового правопорушення:
а) 3 місяці;
б) 4 місяці;
в) 5 місяців;
г) 6 місяців.
4. Роботодавець може застосовувати до працівника заходи загальної
дисциплінарної відповідальності після виявлення трудового
правопорушення, безпосередньо за виявленням, але не пізніше:
а) 1 місяця;
б) 2 місяців;
в) 4 місяців;
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г) 6 місяців.
5. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової
дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то
стягнення може бути зняте до закінчення:
а) 1 місяця;
б) 3 місяців;
в) 6 місяців;
г) 1 року.
6. Тривалість дії оголошеного працівникові дисциплінарного
стягнення така:
а) протягом року з дня накладення;
б) протягом строку, визначеного власником;
в) протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення,
якщо працівника не було притягнуто до нового
дисциплінарного стягнення;
г) протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
7. Дисциплінарне стягнення застосовується в строки не пізніше:
а) двох місяців з дня виявлення проступку;
б) шести місяців з дня вчинення проступку;
в) двох тижнів з дня виявлення проступку;
г) трьох місяців з дня виявлення проступку.
8. До випадку звільнення як виду дисциплінарного стягнення за
порушення трудової дисципліни належить:
а) порушення правил прийому на роботу;
б) прогул без поважних причин;
в) скасування допуску до державної таємниці;
г) виявлена невідповідність працівника займаній посаді
внаслідок недостатньої кваліфікації.
9. До випадку звільнення як виду дисциплінарного стягнення за
порушення трудової дисципліни належить:
а) порушення правил прийому на роботу;
б) скасування допуску до державної таємниці;
в) виявлена невідповідність працівника займаній посаді
внаслідок недостатньої кваліфікації;
г) поява на роботі у нетверезому стані.
10. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
а) догана або звільнення;
б) штраф або звільнення;
в) догана, штраф або звільнення;
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г) догана, сувора догана, штраф або звільнення.
11. До випадку звільнення як виду дисциплінарного стягнення за
порушення трудової дисципліни належить:
а) одноразове грубе порушення трудових обов’язків
службовими особами митних органів і державних
податкових інспекцій, які мають персональні звання;
б) порушення правил прийому на роботу;
в) виявлена невідповідність працівника займаній посаді
внаслідок недостатньої кваліфікації;
г) вчинення аморального проступку.
12. Заходи
спеціальної
дисциплінарної
відповідальності
за
законодавством України встановлено для такої категорії
працівників:
а) працівників освіти;
б) працівників фермерських господарств;
в) суддів адміністративних судів;
г) працівників медичних установ.
13. До випадку звільнення як виду дисциплінарного стягнення за
порушення трудової дисципліни належить:
а) порушення правил прийому на роботу;
б) скасування допуску до державної таємниці;
в) виявлена невідповідність працівника займаній посаді
внаслідок недостатньої кваліфікації;
г) систематичного невиконання працівником без поважних
причин обов’язків, покладених на нього трудовим
договором або правилами внутрішнього трудового
розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися
заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.
14. Заходи
спеціальної
дисциплінарної
відповідальності
за
законодавством України встановлено для таких категорій
працівників:
а) працівників фермерських господарств;
б) державних службовців;
в) працівників медичних установ;
г) працівників залізничного транспорту;
д) працівників гірничих підприємств.
15. До випадків звільнення як виду дисциплінарного стягнення за
порушення трудової дисципліни належать:
а) порушення правил прийому на роботу;
б) прогул без поважних причин;
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в) скасування допуску до державної таємниці;
г) вчинення за місцем роботи дрібного розкрадання майна
роботодавця, встановленого вироком суду, що набрав
законної сили;
д) одноразове грубе порушення трудових обов’язків головним
бухгалтером підприємства, його заступником.
16. Які з перелічених тверджень про порядок застосування
дисциплінарних стягнень відповідають трудовому законодавству
України:
а) до застосування дисциплінарного стягнення власник або
уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника
трудової дисципліни письмові пояснення;
б) до застосування дисциплінарного стягнення власник або
уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника
трудової дисципліни усні або письмові пояснення;
в) за кожне порушення трудової дисципліни може бути
застосовано лише одне дисциплінарне стягнення;
г) за кожне порушення трудової дисципліни може бути
застосовано не більше двох дисциплінарних стягнень;
д) стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і
повідомляється працівникові під розписку.
17. Які з перелічених тверджень про зняття дисциплінарного
стягнення відповідають трудовому законодавству України:
а) якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного
стягнення
працівника
не
буде
піддано
новому
дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не
мав дисциплінарного стягнення;
б) якщо протягом місяця з дня накладення дисциплінарного
стягнення
працівника
не
буде
піддано
новому
дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не
мав дисциплінарного стягнення;
в) якщо працівник не допустив нового порушення трудової
дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний
працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення
одного року;
г) протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи
заохочення до працівника не застосовуються;
д) протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи
заохочення до працівника застосовуються.
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Завдання
1. Розробити структурно-логічну схему «Зміст дисциплінарного
проступку».
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Інженер Петренко був звільнений з роботи 18 березня 2013 р. за
п. 3 ст. 40 КЗпП України за систематичне невиконання обов’язків,
покладених на нього трудовим договором.
При розгляді 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
2012 р., в січні 2013 р., а 12 березня 2013 р. Петренко спізнився на
роботу, за що і був звільнений.
Яке рішення повинен винести суд?
Який порядок звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП України?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Бухгалтер Курносова була відсутньою на роботі три з половиною
години. Отримавши письмове пояснення Курносової, 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. Курносова, яка до цього не мала ніяких стягнень,
більше того кілька разів заохочувалась, звернулася із заявою до КТС
про зняття накладеного дисциплінарного стягнення. Крім цього,
Курносова вказувала в заяві, що прогулом вважається відсутність на
роботі протягом усього робочого дня, вона ж була відсутньою на
роботі тільки 3,5 години.
Що розуміється під прогулом без поважної причини?
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
Токар Рябцев, що працював в ТОВ «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 Рябцева було притягнено до
матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду. Рябцев звернувся
до юрисконсульта підприємства з питанням про правомірність
накладення на нього одночасно чотирьох стягнень.
Яку відповідь повинен дати юрисконсульт?
Інформаційні джерела: 3, 31, 40, 115-120, 157, 158, 159, 169, 179, 194,
196, 202.
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*…*…*
Тема 21. Матеріальна відповідальність
Основні терміни та поняття: трудове майнове правопорушення;
обмежена
матеріальна
відповідальність;
повна
матеріальна
відповідальність; колективна (бригадна) матеріальна відповідальність;
кратна матеріальна відповідальність.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Інститут матеріальної відповідальності є одним із видів юридичної
відповідальності (нарівні з кримінальною, адміністративною та
дисциплінарною), має свої певні специфічні ознаки та особливості, а
також притаманний йому механізм правового регулювання і
реалізації. Ці особливості виникають із наявністю трудових
правовідносин між сторонами трудового договору і пов’язані із
взаємною відповідальністю працівника і роботодавця за невиконання
взятих ними на себе обов’язків у разі настання матеріальної шкоди,
завданої будь-якою стороною. Матеріальна відповідальність сторін
трудового договору  це обов’язок однієї сторони трудового договору
(працівника або роботодавця) відшкодувати шкоду, заподіяну другій
стороні внаслідок винного, протиправного невиконання чи
неналежного виконання своїх трудових обов’язків.
Працівник, який неуважно, нестаранно та недбайливо ставиться до
матеріалів, обладнання, інструментів, енергоносіїв чи іншого майна
роботодавця, неналежно виконує взяту ним на себе роботу і тим
завдає йому шкоди, і роботодавець, який не забезпечує працівникові
безпечних умов праці і одержання зумовленої заробітної плати і тим
самим завдає шкоди його здоров’ю чи іншим інтересам, несуть один
перед одним матеріальну відповідальність. Це й зумовлює існування в
трудовому законодавстві
правового інституту матеріальної
відповідальності сторін трудового правовідношення. Цей інститут є
одним із правових засобів нормального функціонування виробничого
процесу, забезпечення порядку праці, досягнення сторонами
зумовленого результату діяльності підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої
належності. Він ґрунтується на Конституції України (статті 13, 56, 66,
68), КЗпП України (статті 130-138, 173, 236, 237, 2371).
Таким чином, залежно від того, хто заподіяв шкоду, матеріальну
відповідальність у трудовому правовідношенні поділяють на такі
види: матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну працівником
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роботодавцю, і матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду,
заподіяну ним працівникові.
Матеріальна відповідальність працівника  це обов’язок
працівника відшкодувати в установленому законом розмірі і порядку
завдану ним пряму дійсну шкоду майну роботодавця протиправним
винним порушенням прийнятих на себе за трудовим договором
обов’язків. Матеріальній відповідальності працівника притаманний
саме обов’язок відшкодувати завдану майнову шкоду. У разі
відсутності такої шкоди матеріальна відповідальність настати не
може. Таким чином, підставою матеріальної відповідальності є
трудове майнове правопорушення. Цим вона відрізняється від штрафу,
дисциплінарної відповідальності, позбавлення премії, винагороди за
колективні наслідки роботи за рік. Штраф − це адміністративна кара
за адміністративне правопорушення, а не відшкодування шкоди.
Штраф може мати місце і тоді, коли майнової шкоди завдано не було.
Трудове законодавство України ніяких штрафів на працівника за
неналежне виконання ним своїх трудових обов’язків не передбачає
(ст. 147 КЗпП).
Матеріальна відповідальність працівника за майнову шкоду,
завдану роботодавцеві у зв’язку з невиконанням чи неналежним
виконанням ним своїх обов’язків за трудовим правовідношенням, є
особливим правовим інститутом трудового права і має тільки йому
притаманні характерні риси: свій суб’єкт, підставу та умови її
настання, види і межі відповідальності, порядок покриття шкоди, свої
цілі і завдання. Вона істотно відрізняється від інститутів матеріальної
відповідальності інших галузей права, у тому числі майнової
відповідальності за цивільним правом. Студенти повинні з’ясувати
основні ознаки матеріальної відповідальності за трудовим правом, які
відрізняють її від цивільно-правової відповідальності.
Підставою
матеріальної
відповідальності
в
трудових
правовідносинах є трудове майнове правопорушення, тобто винне
порушення однієї із сторін трудового договору своїх трудових
обов’язків, що спричинило майнову шкоду іншій стороні. Студентам
необхідно розкрити і дати правову характеристику умовам
матеріальної відповідальності та її видам.
Умовами настання матеріальної відповідальності працівника є:
1) пряма дійсна шкода;
2) протиправна поведінка працівника;
3) вина в діях чи бездіяльності працівника;
4) прямий причинний зв’язок між протиправною і винною дією чи
бездіяльністю працівника і шкодою, яка настала.
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Студентам слід з’ясувати поняття прямої дійсної шкоди, яке
визначається в п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від
29 грудня 1992 р. № 14 «Про судову практику у справах про
відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам,
організаціям».
Слід враховувати, що у випадках, передбачених законом,
колективним договором, заподіяння майнової шкоди не є
протиправним, а тому не тягне за собою матеріальної відповідальності
працівника, а саме якщо ця шкода:
а) заподіяна працівником, який виконав розпорядження чи вказівки
роботодавця або уповноваженого ним керівника процесу праці, за
умови, що у працівника не було підстав сумніватися в їх
правомірності (якщо працівник знав або повинен був знати про
протиправній розпорядження чи вказівки, заподіяна ним шкода буде
протиправною нарівні з керівником, який дав цю вказівку чи
розпорядження);
б) належить до категорії нормального виробничо-господарського
ризику (ч. 4 ст. 1 30 КЗпП України) і тим самим захищає працівника,
який виявив ініціативність та діловитість і ризик його був
нормальним, але з незалежних від нього причин він спричинив
майнову шкоду;
в) заподіяна працівником, який перебував у стані крайньої
необхідності (ч. 4 ст., 130 КЗпП України).
Для накладення матеріальної відповідальності правове значення
має будь-яка форма вини, однак її форма впливає на вид та межі
матеріальної відповідальності. Довести вину працівника, як і
наявність інших умов матеріальної відповідальності, повинен
роботодавець, якому заподіяно шкоду і який ставить питання про її
відшкодування. Залежно від форми вини працівника, особи
працівника та інших обставин, за яких була заподіяна шкода, на
працівника може бути покладена обмежена чи повна матеріальна
відповідальність. В окремих випадках законодавством може бути
встановлена підвищена матеріальна відповідальність.
Обмежена
матеріальна
відповідальність
є
основним,
універсальним видом відповідальності працівника за трудовим правом
України. За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при
виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно
шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної
шкоди, але не більшу свого середнього місячного заробітку.
Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток
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допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві (ст. 132
КЗпП).
Середньомісячний заробіток є максимальною межею обсягу
відповідальності працівника. При заподіянні працівником шкоди у
меншому розмірі обсяг відповідальності визначатиметься розміром
такої шкоди. Якщо ж дійсна шкода перевищує заробіток працівника,
відповідальність настане в межах заробітку.
Середньомісячний заробіток, як максимальна межа обсягу
відповідальності працівника, діє лише у тому разі, якщо працівник
відповідає за шкоду, заподіяну одним трудовим правопорушенням.
За повної матеріальної відповідальності працівник зобов’язаний
відшкодувати шкоду в повному обсязі. Така відповідальність наступає
лише у безпосередньо визначених законом випадках, а саме:
1) наявність письмового договору між працівником і власником
про повну матеріальну відповідальність;
2) одержання працівником майна під звіт за разовим дорученням;
3) заподіяння шкоди діями працівника, які переслідуються у
кримінальному порядку;
4) заподіяння шкоди працівником, який перебував у нетверезому
стані;
5) заподіяння шкоди недостачею, умисним знищенням чи зіпсуттям
матеріалів, продукції тощо;
6) коли спеціальним законом на працівника покладено повну
матеріальну відповідальність за заподіяння шкоди (касири,
працівники підприємств зв’язку тощо);
7) заподіяння шкоди в разі невиконання трудових обов’язків
(використання транспорту підприємства у власних цілях).
Повну матеріальну відповідальність несе службова особа, винна в
незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу
(п. 8 cт. 134 КЗпП). За цією підставою суб’єктами повної матеріальної
відповідальності є службові особи (як правило, це керівник або
заступник керівника юридичної особи), за наказом чи
розпорядженням яких працівник незаконно звільнений чи
переведений на іншу роботу. Постановою Пленуму Верховного Суду
«Про практику розгляду судами трудових спорів» роз’яснено, що
відповідальність за цією підставою наступає також у випадку, коли
шкода завдана роботодавцю затримкою виконання судового рішення
про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника.
Повну матеріальну відповідальність несе також керівник
підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у
несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело
до виплати компенсацій за порушення строків їі виплати, і за умови,
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що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи
державної форми власності не мають заборгованості перед цим
підприємством (п. 9 cm. 134 КЗпП).
Умовою для звільнення від матеріальної відповідальності за цією
підставою є факт наявності заборгованості перед цим підприємством
Державного чи місцевих бюджетів, юридичних осіб державної форми
власності (така умова є недійсною, якщо перед цим підприємством
заборгованість мають приватні юридичні особи чи фізичні особи як
суб’єкти підприємницької діяльності).
Студенти повинні знати чинний порядок покриття шкоди,
заподіяної працівником. Правове забезпечення покриття матеріальної
шкоди реалізується двома способами: 1) добровільним покриттям
заподіяної шкоди; 2) примусовим стягненням заподіяної шкоди (ч. 5
ст. 130 і ст. 136 КЗпП України).
Роботодавець відшкодовує працівникові шкоду, заподіяну у зв’язку
з: 1) порушенням його права на працю (у разі незаконної відмови в
прийнятті на роботу; при незаконному відстороненні від роботи; при
незаконному переведенні на іншу роботу; при незаконному звільненні
з роботи; у разі неправильного або не відповідного чинному
законодавству формулювання причин звільнення в трудовій книжці,
що перешкоджає працевлаштуванню працівника; у зв’язку із
затриманням проведення розрахунку та видачі трудової книжки при
звільненні; у разі затримки виконання рішення про поновлення на
роботі працівника); 2) незабезпечення збереження особистих речей
працівника під час роботи; 3) невчасним або неправильним
оформленням документів працівника про працю і заробітну плату, що
призвели до виникнення шкоди у працівника.
Особливість відповідальності власника або уповноваженого ним
органу перед працівником полягає у тому, що небезпечні та шкідливі
умови праці можуть завдати моральної шкоди працівнику, порушити
його нормальні життєві зв’язки і потребують додаткових зусиль для
організації свого життя. Тому власник або уповноважений ним орган
може нести перед працівником не тільки матеріальне, а й моральне
відшкодування завданих збитків.
ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
1. Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності,
її відмінність від цивільно-правової відповідальності.
2. Підстава та умови матеріальної відповідальності за трудовим
правом
3. Види матеріальної відповідальності працівників.
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4. Підстава, умови і види матеріальної відповідальності
підприємства, установи, організації за шкоду, заподіяну
працівникові.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Правова природа матеріальної відповідальності, її відмінність від
цивільно-правової відповідальності.
2. Підстава і умови притягнення до матеріальної відповідальності.
3. Обмежена матеріальна відповідальність працівників.
4. Повна матеріальна відповідальність працівників.
5. Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником, та порядок її
відшкодування.
6. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну
працівникові.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
2. Кратна матеріальна відповідальність працівників за трудовим
правом.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1.
При
обмеженій
матеріальній
відповідальності
збитки
відшкодовуються працівником у межах:
а) неоподатковуваного мінімуму;
б) середнього місячного заробітку;
в) мінімальної заробітної плати;
г) прожиткового мінімуму.
2. Види матеріальної відповідальності:
а) обмежена і повна;
б) обмежена і підвищена;
в) обмежена і кратна;
г) повна і кратна.
3. Обов’язок доказування вини працівника, який заподіяв шкоду
роботодавцю, покладається на:
а) працівника;
б) роботодавця;
в) виборний профспілковий орган;
г) правоохоронні органи.
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4. За загальним правилом здатність суб’єкта нести матеріальну
відповідальність за трудовим правом настає з:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 16 років;
г) 18 років.
5. Законодавством передбачено кратний розмір покриття шкоди,
завданої роботодавцеві розкраданням, знищенням, недостачею або
втратою:
а) інструментів;
б) спецодягу;
в) спецвзуття;
г) дорогоцінних металів.
6. Розмір шкоди від розкрадання чи нестачі матеріальних цінностей
визначається із врахуванням:
а) податку на прибуток;
б) норми прибутку;
в) балансової вартості;
г) ринкової вартості.
7. Обов’язок працівника чи роботодавця відшкодувати шкоду,
заподіяну іншій стороні трудового договору внаслідок
невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків, у
встановленому законом розмірі та порядку – це:
а) дисциплінарна відповідальність;
б) цивільно-правова майнова відповідальність;
в) матеріальна відповідальність;
г) майнова відповідальність.
8. Втрата, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для
роботодавця здійснити затрати на відновлення, придбання майна
чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані внаслідок
порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати –
це:
а) пряма дійсна шкода;
б) відшкодування збитків;
в) неодержані доходи;
г) виробничо-господарський ризик.
9. Матеріальна відповідальність виключається:
а) коли заподіяна шкода є наслідком дії непереборної сили;
б) коли винна особа звільнилась з роботи;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

в) коли шкоду заподіяно внаслідок виконання наказу керівного
працівника;
г) коли винна особа переїхала в іншу місцевість.
Повна матеріальна відповідальність може наставати:
а) коли шкода заподіяна внаслідок пошкодження майна через
недбалість;
б) через недостачу, знищення, умисне зіпсування спецодягу;
в) у всіх випадках за наявності вини працівника;
г) коли
працівник
сам
визнає
повну
матеріальну
відповідальність.
Шкода не є протиправною й не підлягає відшкодуванню, якщо
вона заподіяна:
а) внаслідок вказівки керівного працівника;
б) у випадку нормального виробничо-господарського ризику;
в) внаслідок невиплати заробітної плати;
г) внаслідок недотримання власником умови про виплату
премії працівникові.
Основним видом матеріальної відповідальності працівника за
шкоду, заподіяну роботодавцю, є:
а) бригадна матеріальна відповідальність;
б) часткова матеріальна відповідальність;
в) обмежена матеріальна відповідальність;
г) неповна матеріальна відповідальність.
На працівників не може бути покладена матеріальна
відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцю:
а) джерелом підвищеної небезпеки;
б) з необережності;
в) якщо це передбачено трудовим договором;
г) у стані крайньої необхідності.
Обмежену матеріальну відповідальність несуть працівники за:
а) зіпсуття через недбалість виробів (продукції), зокрема під
час їхнього виготовлення;
б) умисне знищення і зіпсуття матеріальних, грошових чи
культурних цінностей;
в) зберігання матеріальних, грошових чи культурних
цінностей;
г) шкоду, яку завдано працівником, що був у нетверезому
стані.
Працівники несуть повну матеріальну відповідальність за шкоду,
заподіяну роботодавцю:
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а)
б)
в)
г)

16.

17.

18.

19.

за шкоду, заподіяну знеціненням документів;
за шкоду, заподіяну недбальством;
за шкоду, заподіяну умисно;
за шкоду, заподіяну через необережність за зіпсуття
матеріалів.
За загальним правилом працівники, з вини яких заподіяно шкоду
роботодавцю, несуть матеріальну відповідальність у розмірі
прямої дійсної шкоди, але не більше:
а) мінімальної заробітної плати;
б) свого середнього місячного заробітку;
в) розміру, вказаного у рішенні суду;
г) розміру, вказаного у розпорядженні роботодавця.
Працівники несуть матеріальну відповідальність у повному
розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі,
організації, у випадках, коли:
а) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт
за разовою довіреністю або за іншими разовими
документами;
б) шкоди завдано зіпсуттям або знищенням матеріалів через
недбалість;
в) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь,
переслідуваних у кримінальному порядку;
г) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь,
переслідуваних у адміністративному порядку;
д) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані.
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність може
бути укладено підприємством, установою, організацією за таких
умов:
а) працівник займає посаду або виконує роботи, безпосередньо
зв’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском)
цінностей;
б) працівник досягнув 15-річного віку;
в) працівник досягнув 16-річного віку;
г) працівник досягнув 18-річного віку;
д) працівник займає посаду або виконує роботи, безпосередньо
зв’язані із перевезенням або застосуванням у процесі
виробництва переданих їм цінностей.
Які з перелічених тверджень про порядок покриття шкоди,
заподіяної працівником, відповідають трудовому законодавству
України:
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а) покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує
середнього
місячного
заробітку,
провадиться
за
розпорядженням роботодавця шляхом відрахування із
заробітної плати працівника;
б) розпорядження роботодавця має бути зроблено не пізніше 1
тижня з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і
звернено до виконання не раніше 5 днів з дня повідомлення
про це працівникові;
в) розпорядження роботодавця має бути зроблено не пізніше 2
тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і
звернено до виконання не раніше 7 днів з дня повідомлення
про це працівникові;
г) розпорядження роботодавця має бути зроблено не пізніше 3
тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і
звернено до виконання не раніше 10 днів з дня повідомлення
про це працівникові;
д) якщо працівник не згоден з відрахуванням або його
розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в
порядку, передбаченому законодавством.
20. Суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю,
враховує (вкажіть неправильні відповіді):
а) ступінь вини працівника;
б) трудові обов’язки працівника;
в) конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно;
г) страховий стаж працівника;
д) посаду працівника.
Завдання
1. Користуючись джерелами зі списку основної використаної та
рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу,
заповнити таблицю 1.1. «Відмінність матеріальної відповідальності
працівника за трудовим правом від матеріальної відповідальності за
цивільним правом»:
Таблиця 1.1.
Відмінність матеріальної відповідальності працівника за трудовим
правом від матеріальної відповідальності за цивільним правом
За трудовим правом
За цивільним правом
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2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Токар Князєв під час роботи через недбалість зламав верстат, чим
заподіяв шкоду підприємству на суму 4210 грн. Адміністрація заводу
подала позов про стягнення з Князєва завданої шкоди (4210 грн, з
яких 3130 грн – вартість ремонту верстата, 1080 грн – вартість
простою верстата).
У судовому засіданні було встановлено, що Князєв повинен нести
обмежену матеріальну відповідальність, для якої законом визначений
позасудовий порядок відшкодування. У зв’язку з цим провадження у
справі було припинено.
Чи правильно вирішив суд? У якому розмірі повинен нести
матеріальну відповідальність Князєв?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
В будівельній організації було відсутнє приміщення для
збереження особистих речей та одягу робітників. Робітники
перевдягалися в одній із кімнат будинку, який ремонтували. В одного
з працівників зникла куртка та сумка, в якій знаходилося 1500 грн. За
цим фактом було порушено кримінальну справу, однак у зв’язку з
неможливістю встановлення особи, яка скоїла крадіжку, робітник
звернувся до директора організації з заявою про виплату вартості
викраденого майна. Директор відмовив у задоволенні заяви, оскільки
вина лежить на особі, яка скоїла крадіжку.
Дайте правову оцінку діям директора організації. Чи підлягає
задоволенню заява працівника?
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
Лаборант Воронков, проводячи лабораторні дослідження,
підключив прилад до мережі високого напруження, внаслідок чого
останній був приведений до повної непридатності. Наказом по
інституту Воронкову було оголошено догану, і на нього покладений
обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі. Воронков
заперечував, вказуючи на те, що прилад він зіпсував випадково, а
застосування двох стягнень за один проступок незаконне.
Чи можливе застосування матеріальної відповідальності
одночасно з дисциплінарною?
Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника
матеріальної відповідальності?
Яку відповідальність може нести Воронков за знищення приладу?
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Інформаційні джерела: 3, 7, 23, 49, 62, 82, 115-120, 125, 169, 202,
210, 214.
* * *
Тема 22. Правове забезпечення охорони праці
Основні терміни та поняття: охорона праці; державний нагляд
за охороною праці; громадський контроль за охороною праці.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
У науковій літературі охорона праці розглядається як економічна,
соціальна та правова категорії. Більше того, охорону праці як правову
категорію розглядають у широкому та вузькому значенні. При
вживанні терміну «охорона праці» відповідно до його етимологічного
значення, тобто в широкому розумінні, до його поняття відносять ті
гарантії для працівників, що передбачають усі норми трудового
законодавства. Проте термін «охорона праці» в чинному трудовому
законодавстві вживається не в такому широкому, тобто буквальному
значенні цих слів, а в більш вузькому. У цьому значенні під охороною
праці розуміється сукупність заходів щодо створення безпосередньо в
процесі роботи нормальних і безпечних технічних і санітарнотехнічних умов для всіх працюючих.
Наукою трудового права охорона праці розглядається також як
інститут трудового права, правовий принцип, елемент трудових
правовідносин та система законодавства.
Охорона праці як інститут трудового права є сукупністю
правових норм, що регулюють відносини з охорони життя, здоров’я та
працездатності шляхом встановлення безпечних і здорових умов
праці.
Як правовий принцип трудового права охорона праці відображає
зміст усіх норм трудового права, які своєю сутністю спрямовані на
охорону здоров’я та працездатності працівників. У цьому значенні
охорона праці є галузевим правовим принципом, оскільки відображає
його соціальну спрямованість на захист трудових прав працівників.
Сторони трудового договору наділені комплексом взаємних прав і
обов’язків щодо створення безпечних і здорових умов праці. Тому
охорону праці розглядають як елемент трудових правовідносин.
Охорону праці розглядають як своєрідну систему законодавства.
Норми, що регулюють питання охорони праці, передбачені в
Конституції України, КЗпП України та Законі України «Про охорону
праці» та інших нормативно-правових актах.
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Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. (в ред.
Закону України від 21 листопада 2002 р.) визначає, що охорона праці –
це система правових, соціально-економічних, організаційнотехнічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів
та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і
працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві
покладається на роботодавця. Фінансування охорони праці здійснюється
також роботодавцем. Працівник не несе ніяких витрат на заходи щодо
охорони праці.
За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним
випадком на виробництві або професійним захворюванням,
зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь
період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої
втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання
потерпілим попередньої роботи проводяться його навчання і
перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних
рекомендацій.
Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець
зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному
підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а
також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав
працівників у сфері охорони праці. З цією метою роботодавець
забезпечує функціонування системи управління охороною праці.
Роботодавець має право в установленому законом порядку
притягнути працівника, який ухиляється від проходження
обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності,
а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження
заробітної плати.
Навчання з питань охорони праці є невід’ємною складовою
обов’язків та повноважень посадових осіб підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності. Працівники під час
прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок
роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання
першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і
правил поведінки у разі виникнення аварії. Допуск до роботи осіб, які
не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці,
забороняється. У разі незадовільних знань з питань охорони праці
працівники повинні пройти повторне навчання. На прохання
працівника проводиться додатковий інструктаж з питань охорони
праці.
Обов’язки роботодавця передбачають створення на підприємстві
служби охорони праці. На підприємстві виробничої сфери з кількістю
працюючих менше 50 чоловік функції цієї служби можуть виконувати
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в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові
підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних
служб.
Студенти повинні розкрити права та обов’язки роботодавця щодо
організації охорони праці. Крім того, необхідно з’ясувати права та
обов’язки працівників щодо дотримання правил (нормативів) охорони
праці.
Належну увагу варто приділити вивченню «Порядку проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві», затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р.
При вивченні питання про відшкодування шкоди, заподіяної
працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі смерті
студентам необхідно ознайомитися із Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності». Згідно із Законом відшкодування
шкоди здійснюється Фондом соціального страхування України.
Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати
потерпілим та членам їхніх сімей додаткові виплати відповідно до
колективного чи трудового договору.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних і
шкідливих роботах.
2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій, пов’язаних з виробництвом.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Забороняється залучати працівників молодше 18 років:
а) до нічних робіт;
б) до надурочних робіт;
в) до робіт у вихідні дні;
г) усі відповіді правильні.
2. Які працівники проходять обов’язкові медичні огляди згідно із
Законом України «Про охорону праці»:
а) жінки;
б) керівні працівники;
в) усі працівники;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

г) працівники, що зайняті на роботах зі шкідливими умовами
праці.
Хто зобов’язаний створити безпечні та здорові умови праці на
підприємствах, в установах, організаціях:
а) виборний орган первинної профспілкової організації;
б) працівники;
в) уповноважена найманими працівниками особа з питань
охорони праці;
г) роботодавець.
Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити
фінансування
та
організувати
проведення
щорічного
обов’язкового медичного огляду:
а) осіб віком до 18 року.
б) осіб віком до 19 року.
в) осіб віком до 20 року.
г) осіб віком до 21 року.
За порушення законодавства з охорони праці не застосовується
такий вид юридичної відповідальності:
а) адміністративна;
б) кримінальна;
в) дисциплінарна;
г) фінансова.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою повинні
проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і
перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони
праці:
а) щомісяця;
б) один раз у 3 місяці;
в) один раз у півроку;
г) щороку.
До яких джерел (форм) трудового права належать правила,
положення, інструкції з охорони праці:
а) нормативно-правових договорів;
б) правових звичаїв;
в) судових прецедентів;
г) нормативно-правових актів.
Кому безпосередньо підпорядковується служба охорони праці:
а) трудовому колективу;
б) державному інспектору;
в) роботодавцеві;
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г) профспілці.
9. Основною метою проведення атестації робочих місць за умовами
праці є сприяння реалізації права на:
а) ведення колективних переговорів;
б) оплату праці;
в) заробітну плату;
г) здорові та безпечні умови праці.
10. Роботодавець створює службу охорони праці:
а) на підприємстві з кількістю працюючих 30 і більше осіб;
б) на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб;
в) на підприємстві з кількістю працюючих 130 і більше осіб;
г) на підприємстві з кількістю працюючих 150 і більше осіб.
11. Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних
осіб, які відповідно до законодавства використовують найману
працю, витрати на охорону праці становлять:
а) не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній
рік;
б) не менше 1 відсотка від фонду оплати праці за попередній
рік;
в) не менше 1,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній
рік;
г) не менше 2 відсотків від фонду оплати праці за попередній
рік.
12. За період простою з причин виникнення виробничої ситуації,
небезпечної для життя чи здоров’я людей, або для виробничого
середовища чи довкілля, за працівниками зберігається:
а) не менше 1/3 середнього заробітку;
б) не менше 1/2 середнього заробітку;
в) не менше 2/3 середнього заробітку;
г) середній заробіток.
13. Ліквідація служби охорони праці:
а) допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи
припинення використання найманої праці фізичною
особою;
б) не допускається;
в) допускається у разі зміни власника підприємства;
г) допускається у разі реорганізації підприємства.
14. Комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і
трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що
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15.

16.

17.

18.

впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі
трудової діяльності, - це:
а) охорона праці;
б) державний нагляд за додержанням законодавства про
охорону праці;
в) санітарно-епідеміологічний контроль;
г) гігієна праці.
Які працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, іншими
засобами
індивідуального
захисту,
мийними
та
знешкоджувальними засобами:
а) зайняті на роботах з навчання охорони праці;
б) зайняті на роботах, що виконуються у нічний час;
в) зайняті на роботах, що потребують спеціального добору;
г) зайняті на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами
праці.
Яке з наведених тверджень не відповідає чинному законодавству з
охорони праці:
а) працівник фінансує заходи та засоби з охорони праці;
б) працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним
висновком протипоказана йому за станом здоров’я;
в) умови трудового договору не можуть містити положень, що
суперечать нормативно-правовим актам з охорони праці;
г) усі
працівники
підлягають
загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо
створилася виробнича ситуація:
а) небезпечна для життя чи здоров’я самого працівника;
б) несприятлива для своєчасного виконання роботи;
в) небезпечна для людей, які оточують працівника;
г) небажана для своєчасного виконання роботи;
д) небезпечна для навколишнього середовища.
Які з перелічених тверджень про права працівників на охорону
праці під час роботи відповідають трудовому законодавству
України:
а) працівник має право розірвати трудовий договір за
власним бажанням, якщо роботодавець не виконує
законодавства про охорону праці;
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б) працівник має право розірвати трудовий договір за
власним бажанням, якщо роботодавець не додержується
умов колективного договору з питань охорони праці.
в) при порушенні роботодавцем законодавства про охорону
праці працівникові виплачується вихідна допомога в
розмірі, передбаченому колективним договором, але не
менше місячного заробітку.
г) при порушенні роботодавцем законодавства про охорону
праці працівникові виплачується вихідна допомога в
розмірі, передбаченому колективним договором, але не
менше двомісячного заробітку.
д) при порушенні роботодавцем законодавства про охорону
праці працівникові виплачується вихідна допомога в
розмірі, передбаченому колективним договором, але не
менше тримісячного заробітку.
19. Які з перелічених тверджень про організацію служби охорони
праці на підприємстві відповідають трудовому законодавству
України:
а) на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб
роботодавець створює службу охорони праці;
б) на підприємстві з кількістю працюючих 100 і більше осіб
роботодавець створює службу охорони праці;
в) на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб
функції служби охорони праці можуть виконувати в
порядку сумісництва особи, які мають відповідну
підготовку;
г) на підприємстві з кількістю працюючих менше 100 осіб
функції служби охорони праці можуть виконувати в
порядку сумісництва особи, які мають відповідну
підготовку;
д) на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для
виконання функцій служби охорони праці можуть
залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які
мають відповідну підготовку.
20. Які пільги та компенсації надаються працівникам, зайнятим на
роботах з важкими та шкідливими умовами праці:
а) переважне право прийняття на роботу;
б) оплата праці у підвищеному розмірі;
в) переважне право залишення на роботі;
г) скорочення тривалості робочого часу;
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д) забезпечення спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами
індивідуального захисту.
Завдання
1. Розв’язати ситуаційне завдання:
Повертаючись з роботи, Мельник зайшов на стадіон подивитися
футбольний матч. Після закінчення матчу він поспішав додому і при
посадці в переповнений трамвай пошкодив собі руку. Через тиждень,
коли він вийшов на роботу, Мельник вимагав складення акта про
нещасний випадок і оплати листка непрацездатності у розмірі 100%
середньої зарплати.
Як вирішити дане питання?
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Хімік-аналітик Скорова відмовлялася пройти інструктаж за
правилами роботи із новими реактивами, що надійшли до лабораторії.
Вона без поважних причин на інструктажі не була, за що
адміністрація оголосила їй догану, Наступного дня після цього при
змішуванні реактивів у Скорової в руках вибухнула колба, і вона
отримала великі опіки.
Назвіть і проаналізуйте склад правопорушень за цим випадком.
Чи несе власник відповідальність за цей нещасний випадок? А
Скорова?
Про який вид відповідальності йдеться?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Водій Галкін працював на автомобілі 10 годин підряд, після чого
йому було наказано працювати ще три години. Галкін відмовився
виконати це розпорядження, посилаючись на те, що у зв’язку з
втомою він не може безпечно вести машину. За це Галкіну була
оголошена догана.
Дайте правову оцінку діям адміністрації.
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
Осипова, яка за станом здоров’я згідно з медичним висновком
потребує переведення на більш легку роботу, подала про це заяву
начальнику цеху. Він відмовив у переведенні, посилаючись на
відсутність такої роботи, і запропонував Осиповій піти у відпустку без
збереження заробітної плати.
Як має діяти Осипова?
Інформаційні джерела: 1, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 34-37, 46, 47, 115-120,
131, 137, 148, 149, 150, 151, 161, 164, 191.
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* * *
Тема 23. Особливості правового регулювання праці жінок,
молоді та осіб зі зниженою працездатністю
Основні терміни та поняття: охорона праці; молодь;
неповнолітній працівник; особа зі зниженою працездатністю.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Опрацьовуючи тему, студентам слід послідовно розглянути
особливості правового регулювання праці жінок, молоді та осіб зі
зниженою працездатністю.
Так, особлива охорона праці жінок являє собою установлену
спеціальними нормами систему правових заходів, яка забезпечує з
урахуванням фізіологічних особливостей жіночого організму, його
материнської функції безпечні умови роботи для організму матері
(майбутньої матері) та її потомства.
Важливо зупинитися на аналізі спеціальних норм охорони праці
жінок, які включають такі заходи: (1) заборону застосування праці
жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або
небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а (2) заборону
залучення жінок до перенесення і пересування речей, маса яких
перевищує встановлені для них граничні норми (ст. 174 КЗпП
України); (3) обмеження праці жінок на роботах у нічний час (ст. 175
КЗпП). Також потрібно розглянути особливі норми, які встановлені
щодо охорони праці вагітних жінок та матерів, які мають малолітніх
дітей. Важливо підкреслити, що усі гарантії та пільги, що надаються
жінкам у зв'язку з материнством, поширюються також на батьків, які
виховують дітей без матері (у тому числі в разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників).
Законодавець,
враховуючи
психофізіологічні
особливості
організму неповнолітнього працівника, захищає його від шкідливих
виробничих чинників. Для цього у КЗпП України передбачено
спеціальні норми, які в комплексі створюють особливу охорону праці
неповнолітніх працівників.
Студентам потрібно проаналізувати зміст особливої охорони праці
неповнолітніх працівників, що включає такі спеціальні правові
заходи: (1) додержання письмової форми трудового договору з
неповнолітнім (ст. 24 КЗпП України); (2) заборона застосування праці
осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах із
шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних
роботах ( ст. 190 КЗпП України); (3) заборона залучення осіб молодше
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вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких
перевищує встановлені для них граничні норми (ст. 190 КЗпП
України); (4) прийняття на роботу осіб молодше вісімнадцяти років
лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до
досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному
оглядові (ст. 191 КЗпП України); (5) заборона залучення працівників
молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт та робіт у
вихідні дні (ст. 192 КЗпП України); (6) встановлення норми виробітку
виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно
скороченому робочому часу; (7) встановлення скороченої тривалості
робочого часу. (8) надання щорічної відпустки (31 календарний день)
неповнолітнім працівникам у зручний для них час; (8) обмеження
щодо звільнення працівників молодше вісімнадцяти років.
До категорії осіб зі зниженою працездатністю, що потребують
особливого правового регулювання, відносять осіб, які за медичним
висновком потребують надання їм легшої роботи, та інвалідів.
Відповідно до ст. 170 КЗпП працівників, які потребують за станом
здоров'я надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести, за
їх згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку
тимчасово або без обмеження строку та в разі потреби встановити
скорочений робочий день чи неповний робочий тиждень і створити
пільгові умови праці. При переведенні за станом здоров'я на легшу
нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній
середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у
випадках, передбачених законодавством, попередній середній
заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної
роботи
або
надається
матеріальне
забезпечення
за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
Висновок про необхідність тимчасового переведення на іншу
роботу надає лікарсько-консультаційна комісія лікувального закладу
за місцем проживання або роботи працівника. Висновок про
необхідність переведення на більш легку роботу без обмеження
строку надає МСЕК.
Інваліди становлять особливу категорію працівників, які
потребують разом із загальними заходами забезпечення нормальних
умов праці ще й спеціальних. Інвалідом визнається особа зі стійким
розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її
наслідками) або вродженими вадами розумового чи фізичного
розвитку, що призводять до обмеження нормальної життєдіяльності,
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викликає у особи потребу в соціальній допомозі та посиленому
соціальному захисті.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Обмеження та заборони при використанні праці жінок.
2. Особливості використання праці жінок, стан яких пов’язаний з
материнством, охорона материнства в Україні.
3. Правове регулювання праці молоді.
4. Поняття та охорона праці осіб зі зниженою працездатністю
(інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці).
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Особливості використання праці жінок, стан яких пов’язаний з
материнством, охорона материнства в Україні.
2. Особливості нормування та оплати праці молоді.
3. Працевлаштування інвалідів, умови праці та робочі місця для
інвалідів.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Забороняється залучати працівників молодше 18 років:
а) до нічних робіт;
б) до надурочних робіт;
в) до робіт у вихідні дні;
г) усі відповіді правильні.
2. Забороняється застосування праці жінок:
а) на важких роботах;
б) на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;
в) на підземних роботах;
г) усі відповіді правильні.
3. Забороняється залучати до нічних, надурочних робіт, робіт у
вихідні дні і направляти у відрядження:
а) будь-яких жінок;
б) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох
років;
в) жінок, що мають дітей віком до шести років;
г) немає правильної відповіді.
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4. Жінки в разі неможливості виконання попередньої роботи
переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку
за попередньою роботою до досягнення дитиною віку:
а) одного року;
б) двох років;
в) трьох років;
г) шести років.
5. Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу
лише після попереднього медичного огляду і в подальшому
щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові:
а) до досягнення 18 років;
б) до досягнення 19 років;
в) до досягнення 20 років;
г) до досягнення 21 року.
6. Висновок про необхідність переведення на більш легку роботу без
обмеження строку надає:
а) медико-соціальна експертна комісія;
б) лікарсько-консультативна комісія;
в) роботодавець;
г) профком.
7. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона
встановлюється, визначаються:
а) органом медико-соціальної експертизи;
б) лікарсько-консультативною комісією;
в) лікуюче лікарем;
г) медичним закладом за місцем проживання.
8. Забороняється укладати трудовий договір з неповнолітнім про
роботу:
а) в період канікул;
б) з важкими умовами праці;
в) на умовах неповного робочого часу;
г) в період навчання.
9. При переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану
роботу за працівниками зберігається попередній середній
заробіток:
а) протягом двох тижнів з дня переведення;
б) протягом трьох тижнів з дня переведення;
в) протягом двох місяців з дня переведення;
г) протягом трьох місяців з дня переведення.
10. До надурочних робіт забороняється залучати:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

а) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років;
б) осіб, молодших вісімнадцяти років;
в) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і
професійно-технічних
училищах
без
відриву
від
виробництва, в дні занять;
г) усі відповіді правильні.
Залучення жінок до робіт у нічний час:
а) не допускається;
б) не допускається, за винятком тих галузей народного
господарства, де це викликається особливою необхідністю і
дозволяється як тимчасовий захід;
в) допускається за їх згодою;
г) немає правильної відповіді.
Забороняється укладати трудовий договір з неповнолітнім про
роботу:
а) на сезонних роботах;
б) зі шкідливими умовами праці;
в) яка має змінний характер;
г) яка має тимчасовий характер.
Забороняється укладати трудовий договір з жінками про роботу:
а) на підземних роботах, пов’язаних з санітарним чи
побутовим обслуговуванням;
б) на важких роботах;
в) на умовах сумісництва;
г) в особливих географічних умовах.
Забороняється укладати трудовий договір з жінками про роботу:
а) на підземних роботах, пов’язаних з санітарним
обслуговуванням;
б) із небезпечними умовами праці;
в) пов’язаних із підвищеним інтелектуальним навантаженням;
г) в особливих геологічних умовах.
Робоче місце інваліда вважається створеним, якщо воно:
а) відповідає встановленим вимогам;
б) відповідає побажанням самого інваліда;
в) пройшло атестацію спеціальною комісією;
г) введене в дію шляхом працевлаштування на ньому інваліда.
У разі відмови у прийнятті на роботу вагітної жінки роботодавець
зобов’язаний:
а) письмово повідомити службу зайнятості;
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17.

18.

19.

20.

б) письмово повідомити її про причини такої відмови;
в) видати їй вихідну допомогу;
г) видати наказ або розпорядження про відмову.
Забороняється залучати працівників молодше 18 років:
а) до нічних робіт;
б) до сезонних робіт;
в) до надурочних робіт;
г) до робіт, які мають тимчасовий характер;
д) до робіт у вихідні дні.
Забороняється застосування праці жінок:
а) на важких роботах;
б) на сезонних роботах;
в) на роботах із ненормованим режимом робочого часу;
г) на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;
д) на підземних роботах.
Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти
років:
а) на важких роботах;
б) на сезонних роботах;
в) на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці;
г) на роботах, що мають тимчасовий характер;
д) на підземних роботах.
До надурочних робіт забороняється залучати:
а) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років;
б) жінок, які мають дітей віком до 6 років;
в) осіб, молодших 18 років;
г) осіб, молодших 21 року;
д) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і
професійно-технічних
училищах
без
відриву
від
виробництва, в дні занять.

Завдання
1. Користуючись положеннями КЗпП України та Закону України
«Про охорону праці», заповнити таблицю 1.1. «Особливості охорони
праці окремих категорій осіб»:
Таблиця 15.1.
Особливості охорони праці окремих категорій осіб
Жінок
Неповнолітніх
Осіб зі зниженою
(ст. 10 Закону
(ст. 11 Закону
працездатністю
України «Про
України «Про
(ст. 12 Закону
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охорону праці», ст.
174-178 КЗпП)

охорону праці», ст.
188-199 КЗпП)

України «Про
охорону праці», ст.
172 КЗпП)

2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Коваль упродовж 8 місяців не користувалася перервами для
годування дитини у зв’язку з віддаленістю від заводу свого місця
проживання. Після 8 місяців, коли вона припинила годувати дитину
груддю, Коваль стала вимагати оплати невикористаних перерв як
понаднормової роботи. Адміністрація відмовила, тоді Коваль
звернулась з іншою заявою, у якій підрахувала всі перерви і просила
компенсувати їх відповідним продовженням відпустки. У цьому їй
також відмовили. Коваль звернулася до комісії з трудових спорів.
Як вирішити спір?
Інформаційні джерела: 1, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 34-37, 46, 47, 115-120, 131,
137, 148, 149, 150, 151, 161, 164, 191.

*…*…*
Тема 24. Індивідуальні трудові спори
Основні терміни та поняття: індивідуальний трудовий спір;
комісія з трудових спорів.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
У процесі трудової діяльності між суб’єктами трудових відносин
існують розбіжності, які можуть перерости у спори. Вони виникають
як на стадії появи трудових правовідносин, так і в процесі їх
існування, та найчастіше  при припиненні трудового договору.
Трудове законодавство не дає визначення трудових спорів. Лише в
Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» зроблено спробу легально визначити поняття
колективного трудового спору як одного з видів трудових спорів.
У навчальній літературі з трудового права трудові спори
розглядаються як розбіжності між працівниками і роботодавцем.
Однак
наявність
розбіжностей
між
суб’єктами
трудових
правовідносин не завжди призводить до виникнення трудового спору.
Дуже часто такі розбіжності залагоджуються шляхом взаємних
переговорів між самими суб’єктами, і ті чи інші непорозуміння, що
так чи інакше пов’язані з порушенням трудових прав працівників, не
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переростають у трудовий спір. Тому, якщо визначати поняття
трудових спорів, то потрібно мати на увазі, що такими можна визнати
лише ті розбіжності між суб’єктами трудових та тісно пов’язаних з
ними правовідносин, які не вдалося врегулювати при безпосередніх
переговорах обох конфліктуючих сторін.
Важливим є визначення предмета трудових спорів. Вважається,
що вони виникають з приводу застосування трудового законодавства
або з приводу встановлення умов праці.
Переважно предметом індивідуального трудового спору є
застосування законодавства України про працю при виникненні,
існуванні та припиненні трудових правовідносин. Оскільки основним
юридичним фактом, що породжує трудові правовідносини, є трудовий
договір, до предмета трудового спору віднесено і застосування
законодавства при укладенні трудового договору, в тому числі
законодавства, яке встановлює гарантії при прийнятті на роботу
певних категорій осіб. Тут мається на увазі передусім необґрунтована
відмова у прийнятті на роботу.
Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)» предмет колективних трудових спорів дещо
розширено. Вони можуть виникати також з питань виробничого
побуту, невиконання колективних договорів чи угод. Крім того,
предметом колективних трудових спорів можуть бути і
неврегульовані розбіжності щодо встановлення як колективних, так і
індивідуальних умов праці.
Отже, трудовими спорами вважаються неврегульовані при
взаємних переговорах розбіжності між суб’єктами трудових
правовідносин, які виникають з приводу застосування трудового
законодавства або встановлення чи зміни умов праці.
Трудові спори можна класифікувати на окремі види за різними
критеріями. Найбільш поширеним вважається їх поділ з огляду на
предмет, сторони, характер та за їх підвідомчістю.
За предметом трудові спори можна класифікувати на спори про
застосування законодавства про працю і спори про встановлення чи
зміну умов праці.
До спорів з приводу застосування законодавства про працю
віднесено спори про відмову у прийнятті на роботу, про поновлення
на роботі, про порушення інших трудових прав працівників,
передбачених законодавством (право на відпочинок, право на оплату
праці, на її охорону тощо). До цього виду віднесено також спори з
приводу притягнення працівника до матеріальної чи дисциплінарної
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відповідальності, а також спори з приводу виконання умов трудового
договору, колективного договору і угод.
До другого виду належать спори з приводу встановлення чи зміни
індивідуальних, колективних умов праці, а також укладення
колективного договору чи угод. Переважно це спори, які вирішуються
згідно з Законом України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)».
За сторонами трудові спори поділяються на індивідуальні та
колективні. Сторонами індивідуального трудового спору є, зрозуміло,
роботодавець і окремий працівник. А у колективному трудовому спорі
залежно від його рівня сторонами можуть бути наймані працівники
підприємства, об’єднання найманих працівників, профспілки,
об’єднання профспілок, інші уповноважені найманими працівниками
органи з однієї сторони, і роботодавець, об’єднання роботодавців або
їхні уповноважені представники  з другої сторони.
За характером спорів виділяють трудові спори позовного і
непозовного характеру.
Спори про застосування законодавства про працю  це, як правило,
спори позовного характеру. Вони виникають з приводу відновлення
порушеного права або законного інтересу. Така категорія спорів
розглядається на підставі позову зацікавленої сторони (працівника)
відповідними юрисдикційними органами. До спорів позовного
характеру належать передусім індивідуальні трудові спори.
Спори про встановлення умов праці відносяться до спорів
непозовного характеру, оскільки тут йдеться не про відновлення
порушеного права або законного інтересу, а про встановлення нового
права. У цьому випадку трудовий спір розглядається не
юрисдикційним органом, а самими сторонами або за допомогою
примирних органів, завданням яких є не винесення рішення по суті
спору, а сприяння сторонам у його вирішенні. На відміну від
юрисдикційних органів, які утворюються державою, примирні органи
створюються за домовленістю між самими сторонами спору.
Класифікація трудових спорів на позовні і непозовні має важливе
значення для визначення їх підвідомчості. Кожній групі відповідає
певний порядок їх розгляду і орган, який повноважний вирішувати
цей спір.
Підвідомчість  це визначена законодавством компетенція
відповідних органів щодо розгляду і вирішення трудових спорів.
Підвідомчість визначається видом трудового спору з огляду на
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сторони і предмет, а також відносини, з яких випливає спір [116,
с. 22].
За ознакою підвідомчості можна виділити три види спорів
позовного характеру:
1. Спори, які розглядаються в загальному порядку. Такий порядок
передбачає вирішення індивідуального трудового спору в комісії по
трудових спорах (КТС) і в місцевому суді. Якщо рішення КТС
задовольнить сторони і вони його не оскаржать у судовому порядку,
то спір на цьому і завершується. Якщо ж одна із сторін спору
вважатиме рішення КТС незаконним і оскаржить його до суду, то
розгляд трудового спору буде продовжено у судовому порядку.
Студентам необхідно ретельно вивчити загальний порядок розгляду
індивідуальних трудових спорів, а саме: знати порядок організації
КТС, строк звернення до неї, порядок і строки розгляду трудових
спорів у КТС, оскарження її рішень.
2. Трудові спори, що розглядаються лише у судовому порядку.
Стаття 232 КЗпП України визначає категорії спорів, які підвідомчі
судам і не підлягають попередньому розгляду в КТС.
Разом з тим ст. 124 Конституції України, встановила, що судам
підвідомчі всі спори про захист прав і свобод громадян. Суд не вправі
відмовити особі у прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї
підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому
законом досудовому порядку. Тому за бажанням позивача будь-який
трудовий спір може розглядатися в судовому порядку без звернення
до КТС.
У судовому порядку згідно зі ст. 25 Закону України «Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» розглядаються
також спори у випадках, коли законами України забороняється
проведення страйку.
3. Трудові спори, що розглядаються в особливому порядку. Цей
порядок передбачає вирішення трудових спорів окремих категорій
працівників або в порядку підлеглості, або в іншому порядку,
передбаченому законодавством. Це, зокрема, стосується спорів суддів,
прокурорсько-слідчих працівників, державних службовців, членів
виборних органів громадських організацій.
Необхідно зазначити, що особливий порядок розгляду трудових
спорів не виключає можливості їх судового розгляду. Про це, зокрема,
наголошується у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про
застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1
листопада 1996 р. № 9.
Трудовими спорами непозовного характеру можуть вважатися:
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1) колективні трудові спори, що розглядаються за загальним
правилом примирними комісіями і трудовим арбітражем із
залученням незалежних посередників. І зрештою, якщо не вдається
вирішити спір у такий спосіб, то сторони вдаються до оголошення
страйку;
2) трудові спори, які розглядаються примирними органами, а у
випадку їх невирішення, передаються до суду. До таких спорів даного
виду відносяться колективні трудові спори, стосовно яких страйк
забороняється.
ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
1. Поняття, предмет та класифікація трудових спорів.
2. Порядок вирішення трудових спорів у комісіях з трудових спорів
(КТС).
3. Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення.
Принципи розгляду трудових спорів.
2. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових
спорах.
3. Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
4. Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій
працівників (суддів, прокурорсько-слідчих працівників).
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Виконання судових рішень у трудових спорах.
2. Порядок поновлення працівника на роботі.
3. Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій
працівників (суддів, прокурорсько-слідчих працівників).
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Вкажіть строк, протягом якого працівник може оскаржити
звільнення до суду:
а) один місяць;
б) три місяці;
в) один рік;
г) три роки.
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2. Індивідуальні трудові спори розглядаються:
а) адміністративними комісіями місцевих рад;
б) господарським судом;
в) адміністративним судом;
г) районним (міським) судом.
3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії з трудових
спорів (КТС) здійснюється:
а) профспілками;
б) власником або уповноваженим ним органом;
в) працівниками і роботодавцем;
г) працівниками.
4. За характером трудовi спори подiляються на:
а) майновi та немайновi;
б) позовнi й непозовнi;
в) позовнi й процесуальнi;
г) позовнi й немайновi.
5. Суд у розглядi трудового спору може бути:
а) тільки другою iнстанцiєю пiсля комісії з трудових спорів;
б) тiльки першою iнстанцiєю для сторiн трудових
правовiдносин;
в) першою та другою iнстанцiєю;
г) немає правильної відповіді.
6. Голова комісії з трудових спорів (КТС) обирається:
а) загальними зборами трудового колективу;
б) конференцією трудового колективу;
в) комісією по трудових спорах;
г) профспілкою.
7. Комісія по трудових спорах (КТС) зобов’язана розглянути
трудовий спір:
а) у 3-денний строк;
б) у 5-денний строк;
в) у 7-денний строк;
г) у 10-денний строк.
8. Кількість робітників у складі комісії по трудових спорах (КТС)
підприємства повинна бути:
а) не менше половини її складу;
б) не більше половини її складу;
в) не менше 1/3 її складу;
г) не більше 1/3 її складу.
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9. Трудові спори розглядаються в комісіях із трудових спорів (КТС)
в такі строки:
а) упродовж 5 днів з дня подання заяви;
б) упродовж 10 днів з дня подання заяви;
в) упродовж 15 днів з дня подання заяви;
г) упродовж 20 днів з дня подання заяви.
10. Комісії з трудових спорів обираються:
а) на підприємствах, в установах, організаціях з числом
працюючих не менше 15 чоловік;
б) на будь-якому підприємстві, установі, де працює 10 і
більше чоловік;
в) на будь-якому підприємстві, установі, де працює 20 і
більше чоловік;
г) за рішенням трудового колективу незалежно від кількості
працюючих.
11. Чисельність комісії з трудових спорів (КТС) підприємства,
установи, організації визначається:
а) правилами внутрішнього трудового розпорядку;
б) наказом роботодавця;
в) колективним договором;
г) загальними зборами (конференцією) трудового колективу.
12.Рішення комісії із трудових спорів (КТС) приймаються:
а) більшістю голосів членів КТС, присутніх на засіданні;
б) 2/3 голосів членів КТС, присутніх на засіданні;
в) більшістю голосів членів КТС;
г) 2/3 голосів членів КТС.
13. Засідання комісії по трудових спорах (КТС) вважається
правомочним, якщо на ньому присутні:
а) не менше 1/3 обраних до її складу членів;
б) не менше 1/2 обраних до її складу членів;
в) не менше 2/3 обраних до її складу членів;
г) не більше 2/3 обраних до її складу членів.
14. Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню
власником або уповноваженим ним органом:
а) у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених
на його оскарження;
б) у день прийняття рішення;
в) у п’ятиденний строк по закінченні десяти днів,
передбачених на його оскарження;
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г) у триденний строк по закінченні п’ятнадцяти днів,
передбачених на його оскарження.
15. Державний виконавець виконує рішення комісії по трудових
спорах (КТС) у примусовому порядку на підставі посвідчення,
пред’явленого:
а) не раніше тримісячного строку до відділу державної
виконавчої служби;
б) не пізніше тримісячного строку до відділу державної
виконавчої служби;
в) не пізніше місячного строку до відділу державної
виконавчої служби;
г) не пізніше двомісячного строку до відділу державної
виконавчої служби.
16. Рішення про поновлення на роботі незаконно переведеного на
іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий
спір:
а) підлягає виконанню через 10 днів після його винесення;
б) підлягає виконанню негайно;
в) підлягає виконанню через один місяць із дня винесення;
г) підлягає виконанню з моменту поновлення працівника.
17. Безпосередньо в районних, районних в місті, міських чи
міськрайонних судах розглядаються спори про відмову у
прийнятті на роботу:
а) виборних
працівників
після
закінчення
строку
повноважень;
б) неповнолітніх;
в) працівників, яким надано право поворотного прийняття на
роботу;
г) жінок, які мають дітей віком до трьох років;
д) одиноких матерів.
18. Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:
а) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії
по трудових спорах не обираються;
б) працівників залізничного транспорту;
в) працівників про поновлення на роботі незалежно від
підстав припинення трудового договору;
г) прокурорсько-слідчих працівників;
д) роботодавця
про
відшкодування
працівниками
матеріальної шкоди, заподіяної підприємству.
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19. Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:
а) суддів;
б) власника про відшкодування працівниками матеріальної
шкоди, заподіяної підприємству;
в) працівників залізничного транспорту;
г) керівника підприємства;
д) службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно
спеціальні звання.
20. Які з перелічених тверджень про строки звернення працівника до
суду за вирішенням трудових спорів відповідають трудовому
законодавству України:
а) працівник може звернутися з заявою безпосередньо до
суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або
повинен був дізнатися про порушення свого права;
б) у справах про звільнення працівник може звернутися до
суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про
звільнення або з дня видачі трудової книжки;
в) у справах про звільнення працівник може звернутися до
суду в двомісячний строк з дня видачі трудової книжки;
г) у разі порушення законодавства про оплату праці
працівник має право звернутися до суду з позовом про
стягнення належної йому заробітної плати у строк один
рік.
д) у разі порушення законодавства про оплату праці
працівник має право звернутися до суду з позовом про
стягнення належної йому заробітної плати без обмеження
будь-яким строком.
Завдання
1. Письмово дати відповідь, до компетенції яких органів входить
розгляд наступних спорів:
− про поновлення на роботі за заявою працівника, звільненого за
результатами випробування;
− між працівниками і профкомом про розмір допомоги в разі
тимчасової непрацездатності;
− за заявою працівника про визнання недійсними умов трудового
договору, що суперечать законодавству про працю;
− між власником і профкомом про перегляд і введення нових
норм виробітку;
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−

між працівниками швейної фабрики і директором фабрики про
невиплату заробітної плати за два місяці?
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Економіст Н. подала заяву в комісію з трудових спорів, в якій
вказала, що 27 липня звернулася з заявою про звільнення за власним
бажанням. 15 серпня її було звільнено з формулюванням «звільнена в
зв’язку з втратою довіри».
Які працівники можуть бути звільнені в зв’язку з втратою довіри?
Який порядок звільнення за власним бажанням?
В який орган і в який строк вправі звернутися працівник в даній
ситуації?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Головний зберігач цінностей Харківського літературного музею
Морозова була звільнена з роботи за п. 2 ст. 41 КЗпП України.
Приводом звільнення стало те, що в музеї було безладдя, численні
музейні цінності не поставлені на облік. Температурний режим не
відповідав нормам, що могло призвести до погіршення якості і
пошкодження музейних експонатів.
Чи законне звільнення на цій підставі?
4. Розв’язати ситуаційне завдання:
Корчак, який працював комірником на заводі, подав 8 серпня заяву
про звільнення за власним бажанням. Він залишив 9 жовтня роботу,
але видати трудову книжку директор відмовився, мотивуючи це тим,
що нового працівника підшукати не вдалося, тому передавати
матеріальні цінності нікому. Після звернення в КТС, де його вимоги
не були задоволені, 15 листопада Корчак звернувся до суду з позовом
про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час затримки
видачі трудової книжки, бо без неї він не зміг улаштуватися на
роботу, і безперервний трудовий стаж перервався.
Коли працівникові повинна видаватися трудова книжка? Яка
відповідальність заводу за затримку видачі трудової книжки? Як
вирішити даний спір?
Інформаційні джерела: 1, 3, 22, 38, 94, 96, 115-120, 122, 127, 144,
146, 152, 155, 183, 202, 207.
*…*…*
Тема 25. Колективні трудові спори
Основні терміни та поняття: колективний трудовий спір
(конфлікт); примирна комісія; трудовий арбітраж; страйк.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Студентам варто уважно ознайомитися із визначенням
колективного трудового спору (конфлікту) (далі – КТС(К)), яке дає
ст. 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)»: КТС(К) – це розбіжності, що виникли між
сторонами соціально-трудових відносин, щодо:
а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних
умов праці та виробничого побуту;
б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;
в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх
положень;
г) невиконання вимог законодавства про працю».
Варто звернути особливу увагу на те, що розгляд колективного
трудового спору (конфлікту) здійснюється з питань, передбачених:
− пунктами «а» і «б» ст. 2 Закону – примирною комісією, а в разі
неприйняття рішення у строки, встановлені статею 9 Закону, трудовим арбітражем;
− пунктами «в» і «г» ст. 2 Закону – трудовим арбітражем.
Студенти повинні знати порядок формування примирної комісії,
трудового арбітражу, строки і порядок вирішення ними колективного
трудового спору (конфлікту).
Страйк є крайнім засобом (коли всі інші можливості вичерпано)
вирішення колективного трудового спору. Згідно зі ст. 17 Закону
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» страйк – це тимчасове колективне добровільне
припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання
своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації
(структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового
спору (конфлікту).
Закон встановлює спеціальну процедуру проведення страйку –
певну послідовність дій, терміни і правила проведення. Студенти
мають детально прослідкувати за законом усі етапи проведення
страйку.
При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися із
судовою практикою розгляду колективних трудових спорів і вміти
проілюструвати отримані теоретичні знання матеріалами практики.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Поняття колективних трудових спорів (конфліктів), їх предмет та
сторони.
2. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
примирною комісією, за участю незалежного посередника.
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3. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
трудовим арбітражем.
4. Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів).
5. Судовий розгляд колективного трудового спору.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Національна служба посередництва і примирення: функції, повноваження.
2. Правовий статус незалежного посередника.
3. Правові наслідки законного і незаконного страйку.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Суб’єкт, призначений для вироблення взаємоприйнятного рішення,
що може задовольнити сторони колективного трудового спору
(конфлікту) та складається з представників сторін, − це:
а) комісія по трудових спорах;
б) примирна комісія;
в) трудовий арбітраж;
г) інспекція праці.
2. Суб’єкт, який складається із залучених сторонами фахівців,
експертів, інших осіб і приймає рішення по суті колективного
трудового спору (конфлікту), − це:
а) комісія по трудових спорах;
б) примирна комісія;
в) трудовий арбітраж;
г) інспекція праці.
3. Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються виробничою
примирною комісією:
а) у 3-денний строк;
б) у 5-денний строк;
в) у 7-денний строк;
г) у 10-денний строк.
4. Працівникам яких підприємств, установ, організацій (крім
технічного та обслуговуючого персоналу) заборонено брати
участь у страйку:
а) закладів освіти;
б) дошкільних закладів;
в) установ, яким присвоєно статус національних;
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г) органів правопорядку.
5. Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення:
а) у 10-денний строк з дня його створення;
б) у 10-денний строк з дня виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
в) у 20 -денний строк з дня його створення;
г) у 20-денний строк з дня виникнення колективного
трудового спору (конфлікту).
6. Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються виробничою
примирною комісією:
а) у 3-денний строк;
б) у 5-денний строк;
в) у 7-денний строк;
г) у 10-денний строк.
7. Колективний трудовий спір (конфлікт) − це розбіжності, що
виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:
а) встановлення нових або зміни існуючих соціальноекономічних умов праці та виробничого побуту;
б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;
в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх
положень;
г) усі відповіді правильні.
8. Тимчасове
колективне добровільне
припинення роботи
працівниками підприємства, установи, організації з метою
вирішення колективного трудового спору (конфлікту), − це:
а) бойкот;
б) локаут;
в) страйк;
г) мітинг.
9. У яких випадках утворюється трудовий арбітраж:
а) з дозволу органів державної інспекції праці;
б) з дозволу органів, що здійснюють громадський контроль;
в) неприйняття примирною комісією погодженого рішення
щодо вирішення колективного трудового спору;
г) якщо незалежним посередником не прийнято рішення.
10. Залежно від рівня, на якому вони виникли, колективні трудові
спори класифікуються:
а) на спори матеріального та спори процедурного характеру;
б) на спори матеріального та спори процесуального
характеру;
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11.

12.

13.

14.

15.

в) на виробничі, галузеві, територіальні та національні спори;
г) на виробничі, галузеві та національні спори.
Примирна комісія на виробничому рівні утворюється за
ініціативою однієї із сторін:
а) у триденний строк з моменту виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
б) у п’ятиденний строк з моменту виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
в) у десятиденний строк з моменту виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
г) у п’ятнадцятиденний строк з моменту виникнення
колективного трудового спору (конфлікту).
Примирна комісія на галузевому рівні утворюється за ініціативою
однієї із сторін:
а) у триденний строк з моменту виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
б) у п’ятиденний строк з моменту виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
в) у десятиденний строк з моменту виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
г) у п’ятнадцятиденний строк з моменту виникнення
колективного трудового спору (конфлікту).
Примирна комісія на національному рівні утворюється за
ініціативою однієї із сторін:
а) у триденний строк з моменту виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
б) у п’ятиденний строк з моменту виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
в) у десятиденний строк з моменту виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
г) у п’ятнадцятиденний строк з моменту виникнення
колективного трудового спору (конфлікту).
У яких випадках утворюється трудовий арбітраж:
а) з дозволу органів державної інспекції праці;
б) з дозволу органів, що здійснюють громадський контроль;
в) неприйняття примирною комісією погодженого рішення
щодо вирішення колективного трудового спору;
г) якщо незалежним посередником не прийнято рішення.
Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення:
а) у 10-денний строк з дня його створення;
238

б) у 10-денний строк з дня виникнення колективного
трудового спору (конфлікту);
в) у 20 -денний строк з дня його створення;
г) у 20-денний строк з дня виникнення колективного
трудового спору (конфлікту).
16. Роботодавець зобов’язаний розглянути вимоги найманих
працівників та повідомити їх представників про своє рішення:
а) у триденний строк з дня одержання вимог;
б) у п’ятиденний строк з дня одержання вимог;
в) у десятиденний строк з дня одержання вимог;
г) у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання вимог.
17. Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються:
а) виробничою примирною комісією у 5-денний строк з
моменту утворення комісії;
б) виробничою примирною комісією у 10-денний строк з
моменту утворення комісії;
в) галузевою та територіальною примирними комісіями - у 10денний з моменту утворення комісії;
г) примирною комісією на національному рівні - у 15-денний
строк з моменту утворення комісії
д) примирною комісією на національному рівні - у 20-тиденний
строк з моменту утворення комісії.
18. Згідно з Законом України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)» колективні трудові спори можуть
виникнути на:
а) місцевому рівні;
б) виробничому рівні;
в) регіональному рівні;
г) адміністративному рівні;
д) національному рівні.
19. Працівникам яких підприємств, установ, організацій (крім
технічного та обслуговуючого персоналу) заборонено брати
участь у страйку:
а) органів прокуратури;
б) медичних закладів;
в) органів державної влади;
г) суду;
д) вищих навчальних закладів.
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20. Забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення
працівниками роботи:
а) створює загрозу життю і здоров’ю людей;
б) порушує правила внутрішнього трудового розпорядку;
в) перешкоджає запобіганню епідеміям та епізоотіям;
г) перешкоджає закінченню розпочатої роботи;
д) перешкоджає ліквідації наслідків аварії.
Завдання
1. У випадках, коли працівникам забороняється проведення
страйку, колективний трудовий спір (конфлікт) вирішується:
1. Відповідно Верховним Судом Автономної Республіки Крим,
апеляційним, Київським і Севастопольським міським судом за
заявою Національної служби посередництва і примирення.
2. Відповідним апеляційним господарським судом за заявою
Національної служби посередництва і примирення.
3. Відповідно Верховним Судом Автономної Республіки Крим,
апеляційним, Київським і Севастопольським міським судом за заявою
сторін колективного трудового спору (конфлікту).
4. Національною службою посередництва і примирення за
заявою сторін колективного трудового спору (конфлікту).
5. Відповідним загальним місцевим судом за заявою сторін
колективного трудового спору (конфлікту).
6. Відповідним загальним місцевим судом за заявою
Національної служби посередництва і примирення.
Письмово обґрунтуйте відповідь, посилаючись на чинне
законодавство.
2. Користуючись джерелами зі списку використаної та
рекомендованої для поглибленого вивчення курсу літератури,
письмово аргументуйте, чи передбачено трудовим законодавством
судовий розгляд колективного трудового спору. В яких випадках
відбувається такий розгляд? Який суб’єкт наділений законом правом
звернення до суду щодо вирішення колективного трудового спору?
3. Знайдіть правильну відповідь:
Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного
трудового спору (конфлікту):
а) є обов’язковим для виконання, якщо сторони колективного
трудового спору (конфлікту) попередньо уклали про це
відповідну угоду.
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б) є обов’язковим для виконання сторонами колективного
трудового спору (конфлікту).
в) є обов’язковим для виконання сторонами колективного
трудового спору(конфлікту), якщо воно погоджено з
територіальним органом Національної служби посередництва і
примирення.
г) носить для сторін колективного трудового спору (конфлікту)
характер рекомендації.
д) є обов’язковим для виконання, якщо сторони колективного
трудового спору (конфлікту) додатково затвердили це
рішення.
12. Який порядок проведення страйку? Які юридичні дії повинні
чинити працівники і керівництво страйком, щоб такий страйк
вважався законним?
Підготуйте письмово такий перелік із посиланням на відповідні
статті закону.
Інформаційні джерела: 1, 3, 22, 38, 94, 96, 115-120, 122, 127, 144,
146, 152, 155, 183, 202, 207.
*…*…*
Тема 26. Нагляд і контроль за додержанням трудового
законодавства
Основні терміни та поняття: нагляд за додержанням трудового
законодавства; контроль за додержанням трудового законодавства;
Державна служба з питань праці.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
Додержанню учасниками трудового процесу норм і правил з
охорони праці сприяє й державне регулювання додержання трудового
законодавства, що відображається у контрольно-наглядовій діяльності
спеціально уповноважених органів та посадових осіб. Стан
підпорядкованості, в якому перебувають суб’єкти правовідносин з
нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, є
характерним для адміністративно-правових відносин. Тому варто
звернути увагу на те, що відносини з нагляду і контролю за
додержанням законодавства про працю виступають як зовнішні щодо
трудових правовідносин. Виняток складають лише правовідносини з
громадського контролю за додержанням трудового законодавства,
оскільки його суб’єктами є власник підприємства і трудові колективи
через вибраних ними уповноважених.
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Розрізняють державний (включаючи прокурорський, судовий) і
громадський контроль.
За змістом такої діяльності у сфері праці виділяють:
1) загальний нагляд і контроль за додержанням законодавства про
працю;
2) нагляд і контроль за охороною праці.
Варто звернути увагу на те, що нагляд – це правова форма
здійснення захисної функції щодо дотримання законності у трудових
правовідносинах, відповідності дій роботодавця приписам трудового
законодавства.
Слід також враховувати, що контроль – це організаційноуправлінська діяльність, здійснювана центральними органами
державної виконавчої влади в установах і організаціях, які
перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, а також
профспілками та трудовими колективами.
Нагляд за додержанням трудового законодавства означає перевірку
законності рішень і правильного застосування законів про працю.
Нагляд є особливою правозастосовною діяльністю. Контроль як
перевірка дій роботодавця здійснюється з позиції відповідності цих
дій трудовому законодавству та їх доцільності. Сутність контролю за
додержанням законодавства про працю полягає у перевірці того, як
роботодавець здійснює покладені завдання та реалізує свої функції.
При здійсненні наглядових і контрольних функцій за додержанням
трудового законодавства відповідними органами використовуються
різні види нагляду і контролю. Студентам потрібно відрізняти
попереджувальний, попередній, поточний і подальший нагляд і
контроль.
Відповідно до ст. 260 КЗпП України та ст. 38 Закону України «Про
охорону праці» державний нагляд за додержанням законів та інших
нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: 1)
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
нагляду за охороною праці; 2) спеціально уповноважений державний
орган з питань радіаційної безпеки; 3) спеціально уповноважений
державний орган з питань пожежної безпеки; 4) спеціально
уповноважений державний орган з питань гігієни праці.
Передусім це Державна служба України з питань праці, яка
входить до системи органів виконавчої влади і здійснює свою
діяльність відповідно до Положення, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96. Вона
забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість
населення, законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
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страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги,
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Здійснення нагляду за охороною праці в Україні нині покладено на
Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України.
Громадський контроль за додержанням законодавства про працю
та про охорону праці здійснюють професійні спілки, їхні об’єднання в
особі своїх виборних органів і представників. У разі відсутності на
підприємстві професійної спілки громадський контроль за
додержанням законодавства про охорону праці здійснює
уповноважена найманими працівниками особа.
Слід врахувати, що в законах України з окремих інститутів
Особливої частини трудового права містяться норми щодо контролю
за дотриманням законодавства про працю. Так, контроль за
дотриманням законодавства про оплату праці на підприємствах
здійснюють: Міністерство соціальної політики України та його
органи; фінансові органи; органи Державної фіскальної служби;
професійні спілки та інші органи (організації), що представляють
інтереси найманих працівників.
За порушення законів та інших нормативно-правових актів про
працю та про охорону праці, створення перешкод у діяльності
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а
також представників профспілок, їхніх організацій та об’єднань винні
особи
притягаються
до
дисциплінарної,
адміністративної,
матеріальної, кримінальної відповідальності, передбаченої чинним
законодавством України.
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням
законодавства про працю.
2. Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за
додержанням законодавства про працю.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Громадський контроль за додержанням норм з охорони працi
здiйснюють:
а) працівники;
б) ради колективiв;
в) роботодавець разом з профспілковим органом;
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г) професійні спілки та їх об’єднання.
2. Видом контролю за додержанням трудового законодавства залежно
вiд вiдомчого пiдпорядкування є:
а) стороннiй;
б) відомчий;
в) адмiнiстративний;
г) кримiнальний.
3. Головним державним інспектором України з питань праці є за
посадою.
а) Голова Держпраці України;
б) Міністр соціальної політики;
в) Голова Департаменту з питань праці;
г) Голова Державної служби зайнятості.
4. Реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю, зайнятість населення,
законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування забезпечує:
а) Державна служба України з питань праці;
б) Державна служба зайнятості України;
в) Міністерство соціальної політики України;
г) Кабінет Міністрів України.
5. Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства
про охорону праці:
а) державний інспектор праці;
б) служба охорони праці;
в) професійна спілка;
г) роботодавець.
6. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону
праці здійснюють:
а) роботодавці;
б) інспектори Держпраці України;
в) професійні спілки та їх об’єднання;
г) інспектори Держгірпромнагляду.
7. При встановленні локальних умов праці на підприємстві
застосовується такий вид нагляду (контролю) за додержанням
трудового законодавства:
а) вступний;
б) попереджувальний;
в) наступний;
г) детальний.
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8. Який нагляд (контроль) здійснюється при розгляді трудових
спорів і виявленні допущених порушень з метою поновлення
порушених прав працівника:
а) вступний;
б) попередній;
в) поточний;
г) подальший.
9. Є такi види нагляду за додержанням трудового законодавства:
а) загальний та вiдомчий;
б) спецiальний та iндивiдуальний;
в) державний та громадський;
г) загальний та спеціальний.
10. Розрізняють такі основні види контролю за додержанням
законодавства про працю:
а) державний і громадський;
б) державний і аудиторський;
в) недержавний і профспілковий;
г) місцевий і громадський.
11. Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших
нормативних актів про охорону праці здійснюють:
а) центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці;
б) центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки;
в) центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері пожежної безпеки;
г) усі відповіді правильні.
12. Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших
нормативних актів про охорону праці здійснюють:
а) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці;
б) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері техногенної безпеки;
в) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення.
г) усі відповіді правильні.
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13. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, є:
а) Державна служба України з питань праці;
б) Міністерство соціальної політики України;
в) Державна інспекція України;
г) Кабінет Міністрів України.
14. Державна служба України з питань праці здійснює державний
нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю:
а) юридичними особами;
б) структурними та відокремленими підрозділами, які не є
юридичними особами;
в) фізичними особами, які використовують найману працю;
г) усі відповіді є правильними.
15. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Держпраці України затверджується:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством соціальної політики;
в) Верховною Радою України;
г) Міністерством юстиції України.
16. Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право
безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без
попереднього повідомлення перевірки виробничих, службових,
адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та
юридичних осіб, які використовують найману працю:
а) в час визначений роботодавцем;
б) в будь-яку робочу годину доби;
в) в час визначений за погодженням роботодавця із
профспілкою.
г) немає правильної відповіді.
17. Основними завданнями Державної служби України з питань праці
є:
а) реалізація державної політики у сфері охорони та гігієни
праці;
б) здійснення державного гірничого нагляду;
в) здійснення фінансового контролю;
г) нагляд та контроль за додержанням законодавства про
працю;
д) нагляд за добровільним страхуванням працівників.
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18. Основними завданнями Державної служби України з питань праці
є:
а) реалізація державної політики у сфері промислової
безпеки;
б) здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів;
в) нагляд та контроль за додержанням законодавства про
зайнятість населення;
г) нагляд та контроль за додержанням законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві;
д) нагляд та контроль за додержанням законодавства про
захист прав споживачів.
19. При здійсненні наглядових і контрольних функцій за додержанням
трудового
законодавства
відповідними
органами
використовуються такі види нагляду (контролю) за часом
здійснення:
а) вступний;
б) попередній;
в) поточний;
г) наступний;
д) детальний.
20. Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших
нормативних актів про охорону праці здійснюють:
а) Державна служба України з питань праці;
б) Державна інспекція ядерного регулювання України;
в) Державна фінансова інспекція України;
г) Державна санітарно-епідеміологічна служба України;
д) Державна фіскальна служба України.
Завдання
1. Розв’язати ситуаційне завдання:
Державний інспектор праці здійснив перевірку за зверненням
Потапова щодо зменшення йому розміру одноразової допомоги.
Ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й
унаслідок порушення потерпілим вимог нормативно-правових актів з
охорони праці. Комісія з розслідування нещасного випадку прийняла
рішення про зменшення йому розмірів одноразової допомоги на 10%.
За результатами перевірки державним інспектором праці внесено
припис заступнику директора з охорони праці з вимогою
обґрунтувати підстави прийняття рішення щодо меншення
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одноразової допомоги. За невиконання вимог припису його
притягнуто до адміністративної відповідальності.
Чи правомірні дії інспектора праці?
2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Під час перевірки Державною службою гірничого нагляду та
промислової безпеки України на підприємстві «Електроважмаш»
документального оформлення та ведення обліку нещасних випадків на
виробництві виявлено, що більшість актів оформлено з порушенням
вимог законодавства: не вказано причин нещасних випадків, не
визначено заходів для їх усунення. Керівника підприємства було
притягнуто до адміністративної відповідальності.
Чи правильними є дії Державної служби?
3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Державний інспектор праці запропонував директору ТОВ
«Світанок» обладнати вентиляцію технічної майстерні. Директор ТОВ
заперечив, вважаючи розпорядження державного інспектора праці для
себе необов’язковим. Інспектор оштрафував директора за
недотримання правил з охорони праці.
Чи законні дії державного інспектора праці?
Інформаційні джерела: 1, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 34-37, 46, 47, 115-120,
131, 137, 148, 149, 150, 151, 161, 164, 191.
* * *

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і
завершується разом зі складанням рубіжного чи підсумкового
контролю з навчальної дисципліни.
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Ця група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи
студентів:
1. Написання і захист наукового реферату з визначеної
проблеми.
2. Підготовка презентацій з визначених питань.
3. Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій
конференції.
4. Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда»
(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення
стінгазети).
5. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та
захист матеріалів наукового реферату на засіданні гуртка).
6. Підготовка публікації в наукових виданнях.
7. Оформлення сценарного плану дидактичної гри.
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних
завдань для самостійної роботи студентів.
Рекомендована тематика презентацій:

1. Трудові відносини найманої праці як основа предмета трудового
права.

2. Сфера дії трудового законодавства України.
3. Місце трудового права у системі права України.
4. Нормативні акти як джерела трудового права:
5.
6.
7.
8.
9.

загальна
характеристика законів та підзаконних актів.
Кодифікація трудового законодавства за умов ринкових
перетворень.
Конвенції Міжнародної організації праці як джерела трудового
права України.
Колективні договори й угоди як джерела трудового права.
Акти судової влади як джерела трудового права.
Поняття, принципи та завдання соціального партнерства.
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10. Професійні спілки: поняття, види, права та обов’язки у соціальнопартнерських відносинах.

11. Національна служба примирення і посередництва: поняття, права
та обов’язки у соціально-партнерських відносинах.

12. Колективний договір: поняття, сторони, сфера укладення та дії.
13. Колективна угода: поняття, сторони, сфера укладення та дії.
14. Правове регулювання ведення переговорів з укладення
колективних договорів та угод.

15. Розмежування трудового договору і трудової угоди.
16. Типові й примірні форми трудових договорів: їхнє юридичне
значення.

17. Поняття та класифікація умов трудового договору.
18. Гарантії під час укладення трудового договору: поняття та види.
19. Способи укладення трудового договору.
20. Порядок укладення трудового договору: основні етапи.
21. Поняття, умови та підстави припинення трудового договору.
22. Підстави припинення трудового договору за ініціативою
роботодавця.
23. Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам. Поворотне
прийняття на роботу працівників.
24. Порядок звільнення працівників за ініціативою роботодавця.
25. Порядок надання згоди виборного органу первинної
профспілкової організації на звільнення працівників за
ініціативою роботодавця.
26. Порядок та умови застосування неповного робочого часу.
27. Ненормований робочий день як спеціальний режим робочого часу.
28. Поняття, види та особливості додаткових відпусток у зв’язку з
навчанням.
29. Творча відпустка: поняття, особливості та порядок надання.
30. Оплата відпусток. Грошова компенсація за невикористані щорічні
відпустки.
31. Тарифна система оплати праці.
32. Правила внутрішнього розпорядку: їх види та загальна
характеристика.
33. Юридична відповідальність як метод забезпечення трудової
дисципліни.
34. Види дисциплінарної відповідальності за трудовим правом.
35. Загальні правила застосування дисциплінарних стягнень за
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трудовим правом.

36. Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників та її
особливості.
37. Поняття та види матеріальної відповідальності працівників.
38. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну
працівникові.
39. Комісія з питань охорони праці підприємства: порядок створення,
завдання та повноваження.
40. Система державних органів зі здійснення нагляду і контролю за
дотриманням законодавства про охорону праці.
41. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону
праці.
42. Загальний та спеціальний порядок вирішення індивідуальних
трудових спорів.
43. Комісія по трудових спорах (КТС) – первинний орган з розгляду
індивідуальних трудових спорів.
44. Розгляд індивідуальних трудових спорів судами.
45. Поняття та предмет колективних трудових спорів.
46. Розгляд колективних трудових спорів примирними комісіями.
47. Трудовий арбітраж: поняття та порядок створення.
48. Роль Національної служби посередництва і примирення у
вирішенні колективних трудових спорів.
49. Правове регулювання проведення страйків.
50. Порядок та правові наслідки визнання страйку незаконним.
Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист
реферату.
Робота над рефератом складається із наступних етапів:
вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою;
накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання
реферату; захист реферату.
Реферат повинен мати наступну структуру:
– план;
– короткий вступ;
– виклад основного змісту теми;
– висновки;
– список використаної літератури.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
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зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто
деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації із викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії.
Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний),
довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники),
наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).
Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити
матеріал у відповідності зі складеним планом.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів,
скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.
Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на
джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а
друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний
на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –
10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової
сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому
куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок .
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10
джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
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загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку
його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки;
реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та
помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату
(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що
буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу
під час захисту .
Рекомендована тематика наукових рефератів:
Тенденції розвитку трудового права в сучасній Україні.
Право людини на працю і його конституційні гарантії в Україні.
Основні принципи правового регулювання праці, їх види.
Єдність і диференціація правового регулювання праці.
Джерела трудового права України, їх класифікація.
Значення рішень Конституційного Суду України та постанов
Верховного Суду України для регулювання соціально-трудових
відносин
7. Система трудового права та система трудового законодавства.
8. Колективний договір як форма соціального партнерства.
9. Порядок проведення переговорів з укладення колективних
договорів.
10. Поняття соціального партнерства та його завдання.
11. Правовий статус профспілок в Україні.
12. Відповідальність за порушення законодавства про колективні
договори та угоди.
13. Трудовий договір як основна форма реалізації права на працю.
Інші форми реалізації права на працю.
14. Правове регулювання випробування при прийомі на роботу.
15. Обмеження під час прийняття на роботу: правові підстави та
умови.
16. Поняття та сфера укладення контракту.
17. Трудовий договір про сумісництво.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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18. Трудовий договір з трудящим-мігрантом.
19. Трудовий договір з молодим спеціалістом.
20. Особливості укладення трудових договорів з неповнолітніми.
21. Особливості працевлаштування іноземців в Україні.
22. Зміна умов трудового договору: види та порядок проведення.
23. Примусова праця та проблеми регулювання тимчасових
переведень працівників на іншу роботу.
наслідки незаконного переведення та звільнення
працівників.
25. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника в
разі змін в організації виробництва і праці.
26. Понаднормовий робочий час та правові підстави застосування
надурочних робіт.
27. Поняття та гарантії права працівників на відпустку.
28. Щорічна основна відпустка і порядок її надання.
29. Щорічна додаткова відпустка, її види й порядок її надання.
30. Поняття, види та особливості соціальних відпусток.
31. Особливості регулювання часу відпочинку жінок, молоді, осіб з
сімейними обов’язками в конвенціях МОП.
32. Правове регулювання службових відряджень.
33. Сфери регулювання оплати праці.
34. Системи оплати праці.
35. Договірне регулювання оплати праці.
36. Гарантійні виплати та доплати.
37. Право працівника на оплату праці та його захист.
38. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
39. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору.
40. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
41. Підстави та умови матеріальної відповідальності відповідно до
вимог законодавства про працю в Україні.
42. Практика відшкодування матеріальної та моральної шкоди
працівнику в Україні.
43. Удосконалення
правового
регулювання
відповідальності
працівника перед роботодавцем.
44. Поняття, види та система гарантій прав працівників з охорони
праці.
45. Відповідальність за порушення законодавства про працю та
охорону праці.

24. Правові
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46. Пільги для осіб, які поєднують роботу з навчанням.
47. Правове положення органів нагляду та контролю за дотриманням
законодавства про працю.
48. Практика вирішення трудових спорів щодо поновлення на роботі.
49. Практика вирішення трудових спорів щодо дисциплінарних
звільнень працівників.
Правова регламентація страйків.
Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді,
участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими
етапами :
– вибір теми доповіді;
– підбір літератури та інших джерел;
– визначення форми і структури доповіді;
– підготовка тексту доповіді.
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача,
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом
зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно,
цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід
враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці)
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно
формулювати разом з викладачем-консультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного
розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно
робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих
питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під
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час дискусії, для її підготовки рекомендується широко
використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані
«живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати
титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені
планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен
включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми,
її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент
намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину
роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній
послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому
підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети,
чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом
дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми);
«Список літератури».
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді –10-12 сторінок на
папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен
складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній
сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи,
прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути
пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил
подається список використаних правових джерел та літератури у такій
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.
Оцінка рівня знань при перевірці виконання індивідуальних
завдань:
– написання і захист наукового реферату з визначеної
проблеми
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5 балів – у рефераті містяться елементи наукової творчості, виклад
матеріалу характеризуються ґрунтовністю аналізу матеріалу на основі
глибоких знань правих джерел і наукової літератури, вільного
володіння матеріалом теми, наявністю власних суджень та
самостійністю висновків, робота має логічну та оригінальну
структуру, її оформлення повністю відповідає встановленим вимогам.
4 бали – у рефераті повно розкриті питання теми, студент
продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але
відсутні елементи наукової творчості.
3 бали – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент
не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі
теоретичні положення.
– підготовка матеріалів власних досліджень до участі в
науковій конференції; підготовка доповіді для участь у роботі
правничого дискусійного клубу «Феміда», підготовка та захист
матеріалів наукового реферату на засіданні наукового гуртка «Ін
Юре».
15 балів – відповідь студента є теоретично правильною,
обґрунтованою, вичерпною; студент демонструє знання основної
літератури та апелює до основних нормативно-правових актів,
ознайомлення з додатковими інформаційними джерелами; викладає
матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки;
наводить приклади вирішення типових практичних ситуацій у
контексті тематичного теоретичного матеріалу.
10 балів – відповідь студента є загалом правильною; студент
демонструє знання навчального матеріалу та основної літератури;
викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і
висновки, але не наводить прикладів вирішення типових практичних
ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу,
припускається незначних помилок у формулюванні термінів,
вирішенні практичних завдань.
0 балів – відповідь студента є неправильною або відсутня, або
допущені грубі помилки, які свідчать, що студент не засвоїв
навчальний матеріал, не вміє розв’язати елементарних практичних
ситуацій.
Студентам, які беруть участь в поза навчальній науковій роботі – в
роботі наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. –
нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю.
При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за
поточну роботу не перевищуватиме 100 балів.
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Виконання цих завдань розраховано на встигаючого студента і
рекомендовано студентам, які опанували базовий зміст навчальної
програми і мають здібності та інтерес до наукової роботи.
Враховуючи рівень складності цих завдань, студент не може виконати
більше двох з них протягом семестру.

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Поточне оцінювання знань студентів
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Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента
з навчальної дисципліни «Трудове право» здійснюється за модульнорейтинговою системою.
Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом
послідовного і ґрунтовного опрацювання змістових модулів, а
оцінювання якості його роботи та рівня здобутих знань, умінь і
навичок здійснюється за рейтинговою системою.
Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу
балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність.
Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи.
20 б.
– за усі відвідані лекційні та семінарські заняття (за
умови наявності конспекту),
0-2 б.
– захист виконаного домашнього завдання,
0-3 б.
– обговорення теоретичного питання на семінарському
занятті,
0-2 б.
– постановка та розкриття проблемного питання,
0-2 б.
– виконання навчальних завдань
0-5 б.
– доповіді з рефератами, есе та їх обговорення,
1-15 б.
– участь у конкурсах наукових робіт, наукових
конференціях, публікація тез та статей (залежно від досягнень,
зайняття призових місць, рівня конкурсу тощо) (додаткові бали).
Середня оцінка за семінарське заняття – 5 балів. Вона може не
обмежуватися у разі виконання студентом творчих додаткових завдань.
Обмеження вводяться з метою рівномірного розподілу балів між усіма
студентами, які прагнуть отримати максимальний бал. Обов’язком
викладача є забезпечення дидактичними завданнями усіх студентів, які
бажають і можуть набрати максимальний бал. Викладач рівномірно
розподіляє завдання між студентами.
Приклад: відповідь –3 б. + захист виконаного домашнього
завдання– 1 б.=4 бали
Перелік завдань для самостійної роботи наведено після кожної
теми семінарського заняття, а їх виконання є частиною оцінки з
навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання усної відповіді студента
на семінарському занятті:
4-3 б. –
вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського
заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й глибоке знання
матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову літературу з теми,
рекомендовану планом. Доповідає активно й упевнено, не
прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється багатством і
точністю використаних термінів. Матеріал викладається послідовно й
логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент
виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді
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відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При цьому
викладач має право поставити до трьох коротких питань за темою
заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент).
3-2 б. –
студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського заняття.
Дає відповіді на запитання викладача та одногрупників. Часто
звертається до конспекту.
2 б. –
студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому
для подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач
прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково
розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками,
однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.
1 б. –
студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії),
без допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, допускає
принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. Відповідає на
поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою.
0,5 б. –
студент читає з конспекту. Матеріал розкриває
проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та
студентів відповісти не може.
0 б. –
відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності
питання.
Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг
студента.
Однією з найважливіших вимог, що висуваються до навчальнометодичного забезпечення підготовки фахівців за кредитномодульною
системою
організації
навчального
процесу
є
інформаційно-дидактичне забезпечення всіх елементів навчального
плану. Особливу увагу необхідно приділити методичному
забезпеченню організації самостійної роботи та виконанню
індивідуальних завдань студента.
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання,
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний
рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених
на самостійне опрацювання (1-2 бали) (зокрема, під час семінарських
занять). Використання тестів для поточного контролю дозволяє
раціонально використовувати навчальний час і виключити
суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень студента.
Водночас, у рамках навчального навантаження студента з
навчальної дисципліни «Трудове право» передбачено 2 години на
виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, тобто на
написання есе, реферату чи підготовку презентації в аудиторії.
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Наголошуємо на тому, що індивідуальна робота студента може не
дробитися на модулі, а виконуватися упродовж усього часу вивчення
дисципліни, що сприяє її інтегральному характеру, дозволяє
студентам глибше зосередитися на проблемі, що їх цікавить.
Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Трудове право»
слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені її
програмою та відповідним методичним забезпеченням (підготовка
словника основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей на
теоретичні питання, письмове виконання практичних завдань для
самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння студентом
кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби не має,
оскільки цю функцію виконує контроль (поточна модульна робота). У ній
рівномірно представлений увесь навчальний матеріал модуля.
Поточна модульна робота (ПМР) складається із різнорівневих
завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання
з курсу «Трудове право», орієнтовані на системну контекстну
інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи конструкції,
функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення.
Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи правильну
відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою
виконання останнього, а не самоціллю тестування.

Приклад побудови завдань для поточної модульної роботи
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Вищий навчальний заклад
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «Трудове право»
Модуль 1.
Варіант № 1
Теоретичне завдання:
1. Предмет та метод трудового права.
Тестові завдання:
1. Права людини у сфері права за суб’єктним критерієм поділяються
на такі:
а) індивідуальні та соціально-партнерські права;
б) індивідуальні та колективні трудові права;
в) права працівників і профспілок;
г) права працівників і трудових колективів.
2. Право на страйк належить до групи:
а) індивідуальних трудових прав;
б) колективних трудових прав;
в) політичних прав;
г) економічних прав.
3. До джерел трудового права належить такий закон:
а) «Про колективні договори і угоди»;
б) «Про охорону атмосферного повітря»;
в) «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;
г) «Про банки і банківську діяльність».
4. Чи є трудовий договір джерелом трудового права:
а) Так, тому що виконує функцію реального регулятора
індивідуальних трудових відносин;
б) Так, тому що є спеціальним видом діяльності по реалізації
права;
в) Так, є правовим актом, що породжує індивідуальні права та
обов’язки його сторін;
г) Ні, тому що не має нормативного характеру.
5. Якщо за загальним правилом прийом на роботу осіб допускається з
16 років, то повна трудова правосуб’єктність фізичних осіб настає з
досягнення ними:
а) також 16 років;
б) 17 років;
в) 18 років;
г) 21 року.
Провідний викладач _______________ доц. Терела Г.В.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО
КОНТРОЛЮ
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення трудового права.
Правовідносини у трудовому праві. Основи реалізації права на
працю
1. Поняття і предмет трудового права України. Місце трудового
права в системі права України.
2. Метод правового регулювання трудових правовідносин.
3. Функції трудового права України.
4. Система трудового права. Співвідношення системи трудового
права і системи трудового законодавства.
5. Єдність і диференціація правового регулювання трудових
відносин.
6. Поняття джерел трудового права та їх класифікація.
7. Конституція України як основне джерело трудового права.
8. Нормативні акти як джерела трудового права України.
9. Акти договірного та локального характеру у сфері трудового
права.
10. Акти судової влади як одна з форм трудового права.
11. Міжнародно-правові акти про працю як джерела трудового права.
12. Міжнародна організація праці (МОП): основні завдання, структура
і компетенція.
13. Поняття принципів трудового права.
14. Основні принципи трудового права.
15. Принципи окремих інститутів трудового права.
16. Поняття трудових правовідносин та їх структура.
17. Правосуб’єктність учасників трудових правовідносин.
18. Правове становище працівників у трудових правовідносинах.
19. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.
20. Поняття та особливості індивідуальних трудових правовідносин,
їх структура.
21. Колективні трудові правовідносини: поняття, особливості, види.
22. Права профспілок у сфері соціально-трудових відносин.
23. Захисна функція профспілок та форми її реалізації.
24. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Основні функції та
повноваження трудових колективів.
25. Правовий статус організацій роботодавців у сфері праці.
26. Поняття зайнятості населення і напрями державної політики у цій
сфері.
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27. Правове регулювання працевлаштування. Поняття підходящої
роботи та порядок її надання.
28. Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної
політики у сфері зайнятості населення.
29. Правовий статус безробітного.
30. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.
31. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.
32. Поняття і форми соціального діалогу у сфері праці.
33. Рівні та сторони соціального діалогу.
34. Національна тристороння соціально-економічна рада: завдання,
функції, права, склад, порядок створення та організація діяльності.
35. Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин.
36. Поняття, юридична природа та значення колективного договору.
37. Сторони та сфера дії колективного договору.
38. Зміст колективного договору.
39. Колективні переговори з укладення та підписання колективних
договорів і угод.
40. Контроль за виконанням колективних договорів і угод та
відповідальність за їх порушення і невиконання.
Модуль 2. Трудовий договір. Основні умови праці як об’єкт
правового регулювання
41. Поняття та значення трудового договору. Відмінність трудового
договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних з
працею (підряду, доручення, авторського та інших).
42. Юридичні гарантії при прийомі на роботу.
43. Сторони, зміст та форма трудового договору.
44. Види трудового договору.
45. Загальний порядок укладання трудового договору, його оформлення.
46. Правове регулювання випробування при прийомі на роботу.
47. Строковий трудовий договір та його особливості.
48. Контракт як особлива форма трудового договору.
49. Трудовий договір про сумісництво. Обмеження сумісництва за
законодавством України.
50. Трудовий договір про суміщення професій і посад.
51. Трудовий договір про тимчасову та сезонну роботу.
52. Трудовий договір з молодим спеціалістом.
53. Переведення на іншу роботу: поняття, принципи та класифікація
переведень на іншу роботу.
54. Переведення у разі виробничої потреби та простою.
55. Переведення на легшу роботу за станом здоров’я.
264

56. Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від
переведення.
57. Зміна істотних умов праці та її правові наслідки.
58. Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору.
59. Поняття, випадки відсторонення від роботи. Відмінність між
припиненням трудового договору та відстороненням від роботи.
60. Припинення трудового договору на вимогу органів, що не є його
стороною.
61. Припинення трудового договору за угодою сторін.
62. Припинення трудового договору у зв’язку з порушенням правил
прийняття на роботу.
63. Розірвання з ініціативи працівника трудового договору,
укладеного на невизначений строк.
64. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи
працівника.
65. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця.
66. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця.
67. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника в разі
змін в організації виробництва і праці.
68. Гарантії від необґрунтованих звільнень. Оформлення звільнення і
проведення розрахунку.
69. Поняття та види робочого часу.
70. Правове регулювання скороченого робочого часу.
71. Режим роботи часу та його види. Ненормований робочий день як
особливий режим робочого часу.
72. Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.
73. Поняття та види часу відпочинку.
74. Правовий режим вихідних та святкових днів.
75. Правове регулювання відпусток.
76. Щорічні відпустки: види, порядок надання і оплати.
77. Цільові відпустки, що не належать до часу відпочинку.
78. Відпустки без збереження заробітної плати.
79. Правове визначення поняття заробітної плати та її структура.
80. Сфери регулювання заробітної плати, їх співвідношення.
81. Тарифна система та її елементи.
82. Організація оплати праці на підприємстві.
83. Поняття та види систем оплати праці.
84. Поняття і види гарантійних виплат і доплат.
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85. Поняття і види компенсаційних виплат.
86. Оплата праці при відхиленні від установлених нормальних умов
праці, при невиконанні норм виробітку та в інших випадках.
87. Порядок виплати заробітної плати.
88. Компенсація заробітної плати у зв’язку із затримкою її виплати.
89. Індексація заробітної плати.
90. Пільги для працівників, які навчаються без відриву від
виробництва.
Модуль 3. Юридична відповідальність у трудовому праві.
Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового
права
91. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
92. Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення.
93. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору.
94. Заохочення за успіхи в роботі:поняття, підстави, види та порядок
застосування.
95. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни та
її види.
96. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність.
97. Дисциплінарний проступок
як
підстава
дисциплінарної
відповідальності та його елементи.
98. Дисциплінарне стягнення: порядок накладення, оскарження та
зняття.
99. Додаткові заходи правового впливу, що можуть застосовуватись
до порушників трудової дисципліни.
100. Поняття та види матеріальної відповідальності за трудовим
правом.
101. Підстава
і
умови
притягнення
до
матеріальної
відповідальності.
102. Види матеріальної відповідальності працівників.
103. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну
працівникові.
104. Поняття охорони праці та її правове забезпечення.
105. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці.
106. Організація охорони праці на підприємстві, в установі,
організації.
107. Порядок розслідування і обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій, що пов’язані з виробництвом.
108. Особливості використання праці жінок, стан яких пов’язаний з
материнством, охорона материнства в Україні.
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109. Поняття та охорона праці осіб зі зниженою працездатністю
(інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці).
110. Поняття, предмет та класифікація трудових спорів.
111. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в комісіях з
трудових спорів.
112. Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
113. Поняття та види колективних трудових спорів.
114. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
примирною комісією.
115. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
трудовим арбітражем.
116. Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів).
117. Гарантії та правове становище працівників у зв’язку з
проведенням страйку.
118. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням
законодавства про працю.
119. Органи, що здійснюють державний нагляд і контроль за
додержанням законодавства про працю. Повноваження Державної
служби України з питань праці.
120. Громадський контроль за додержанням законодавства про
працю.
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Підсумкове оцінювання знань студентів
Підсумкове оцінювання знань студентів (ПМК) з дисципліни
«Трудове право» проводиться за результатами підсумкового
модульного контролю (екзамену). До підсумкового балу
зараховуються також додаткові бали, які Ви отримали за виконання
додаткових завдань або за участь у позанавчальній науковій роботі.
Об’єктом оцінювання знань студентів при цьому є програмний
матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння
якого перевіряється під час поточного (зокрема модульного)
контролю. Завдання поточного контролю оцінюються у діапазоні від 0
до 60 балів (включно).
40 балів студент може отримати під час складання екзамену.
Шкала нарахування підсумкових балів
Оцінка
за
системою
ЄКТС

Оцінка за
бальною
шкалою, що
використовується в
ПУЕТ

Оцінка за
національною
шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

82-89

4 (дуже добре)

С

74-81

D

64-73

3 (задовільно)

Е

60-63

3 (задовільно
достатньо)

FX

35-59

F

0-34

2 (незадовільно з
можливістю
повторного
підсумкового
контролю)
2 (незадовільно з

4 (добре)
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Якісні критерії оцінки
знань

Глибокі знання,
можлива незначна
кількість помилок
Міцні знання з
можливими кількома
помилками
Міцні знання з
кількома помилками
Непогані знання, але є
недоліки
Непогані знання, але є
значна кількість недоліків
Недостатні знання,
слабо засвоєний матеріал,
невміння самостійно
викласти його зміст
Невміння осмислити

обов’язковим
повторним
вивченням
навчальної
дисципліни та
підсумковим
контролем)

зміст теми і публічно чи
письмово представити
його

Система нарахування балів за видами навчальної роботи
Таблиця
Форма
навчальної
Вид навчальної роботи
Бали
роботи
1. Аудиторна
1.1. Лекція
1. Відвідування усіх занять (або їх
відпрацювання)
20
1.2. Семінарське 1. Відвідування усіх занять (або їх
заняття
відпрацювання)
2. Захист виконаного домашнього
0-2
завдання
3. Обговорення теоретичного питання на
0-3
семін. занятті
4. Постановка та розкриття проблемного
0-2
питання
5. Виконання навчальних завдань
0-2
6. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-5
обговорення
0-1
7. Тестування
2. Самостійна та Виконання та захист індивідуальних
індивідуальнонавчально-дослідних завдань:
консультативна – написання наукового реферату,
0-10
робота
презентації, есе з визначеної проблеми;
– пошук (підбір) та огляд літературних
0-10
джерел за заданою проблематикою;
– підготовка матеріалів власних
досліджень до участі в науковій
0-15
конференції;
– участь у роботі правничого
дискусійного клубу «Феміда»;
0-15
– участь роботі наукового гуртка «Ін
Юре»;
0-15
– підготовка публікації в наукових
0-20
виданнях.
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3. Поточний
модульний
контроль
4. Підсумковий
контроль

Поточна модульна робота

0-10

Підсумковий модульний контроль (залік)

Система нарахування додаткових балів за видами робіт з
вивчення навчальної дисципліни «Трудове право»
Таблиця
Форма
Вид роботи
Бали
роботи
1. Навчальна 1. Написання і захист наукового реферату з
0-10
визначеної проблеми.
2. Виконання індивідуальних навчально0-15
дослідних завдань підвищеної складності
2. Науково1. Підготовка матеріалів власних
15
дослідна
досліджень до участі в науковій
конференції.
2. Участь у роботі студентського
15
дискусійного клубу «Феміда» (підготовка
доповіді, участь у дебатах, оформлення
стіннівки).
3. Участь у роботі наукового гуртка «Ін
15
Юре» (підготовка та захист матеріалів
наукового реферату на засіданні гуртка).
20
4. Підготовка публікації в наукових
виданнях.
5. Оформлення сценарного плану
20
дидактичної гри.
3. Інші
Разом
*
* Максимальна кількість додаткових балів – 30
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1. Метод правового регулювання трудових правовідносин.
2. Режим роботи часу та його види. Ненормований робочий день
як особливий режим робочого часу.
3. Підстава
і
умови
притягнення
до
матеріальної
відповідальності.
4. Громадський контроль за додержанням законодавства про
працю.
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Порядок нарахування балів (за темами) за результатами
вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право»
Вид навчальної роботи
Назва модулю, теми
Бали
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення трудового права.
Правовідносини у трудовому праві. Основи реалізації права на
працю
Тема 1. Трудове право 1. Захист виконаного домашнього
0-2
як галузь у системі завдання
права України
2. Обговорення теоретичного
0-3
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
0-2
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-4
обговорення
6. Тестування
0-1
7. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
1
Тема
2.
Джерела 1. Захист виконаного домашнього
0-2
трудового права
завдання
2. Обговорення теоретичного
0-3
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
0-2
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-4
обговорення
6. Тестування
0-1
7. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
1
Тема 3. Міжнародно- 1. Захист виконаного домашнього
0-2
правове регулювання завдання
праці
2. Обговорення теоретичного
0-3
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
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Тема 4.
трудового
України

Принципи
права

Тема
5.
Трудові
правовідносини

Тема 6. Правовий
статус
профспілок.
Участь працівників в
управлінні
організаціями

4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
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0-4
0-1
0-1
0-1
1
0-2
0-3
0-2
0-4
0-1
0-1
0-1
1
0-2
0-3
0-2
0-4
0-1
0-1
0-1
1
0-2
0-3
0-2
0-4
0-1
0-1
0-1

Разом:
Тема 7. Правовий 1. Захист виконаного домашнього
статус
організацій завдання
роботодавців
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема
8.
Правове 1. Захист виконаного домашнього
регулювання
завдання
зайнятості
та 2. Обговорення теоретичного
працевлаштування
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема
9.
Правові 1. Захист виконаного домашнього
засади
соціального завдання
діалогу
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема 10. Колективні
1. Захист виконаного домашнього
договори та угоди
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
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3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
0-4
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
обговорення
6. Тестування
0-1
7. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
1
Поточна модульна робота 1
5
Модуль 2. Основні умови праці як об’єкт правового
регулювання
Тема 11. Поняття 1. Захист виконаного домашнього
0-2
трудового договору та завдання
порядок
його 2. Обговорення теоретичного
0-3
укладення
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
0-4
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
обговорення
6. Тестування
0-1
7. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
1
Тема
12.
Види 1. Захист виконаного домашнього
0-2
трудового договору
завдання
2. Обговорення теоретичного
0-3
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
0-4
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
обговорення
6. Тестування
0-1
7. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
1
Тема 13. Зміна умов 1. Захист виконаного домашнього
0-2
трудового договору
завдання
2. Обговорення теоретичного
0-3
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
0-4
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Тема 14. Припинення
трудового договору

Тема 15. Правове
регулювання робочого
часу

Тема 16. Правове
регулювання
часу
відпочинку

5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
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Тема 17. Оплата праці

1. Захист виконаного домашнього
0-2
завдання
2. Обговорення теоретичного
0-3
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
0-4
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
обговорення
6. Тестування
0-1
7. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
1
Тема 18. Професійна 1. Захист виконаного домашнього
0-2
підготовка
і завдання
підвищення
2. Обговорення теоретичного
0-3
кваліфікації
питання на практ. (семін.) занятті
працівників
3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
0-4
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
обговорення
6. Тестування
0-1
7. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
1
Поточна модульна робота 2
5
Модуль 3. Юридична відповідальність у трудовому праві.
Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового
права
Тема 19. Трудова 1. Захист виконаного домашнього
0-2
дисципліна
завдання
2. Обговорення теоретичного
0-3
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
0-2
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
0-4
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
обговорення
6. Тестування
0-1
7. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
1
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20. 1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема 21. Матеріальна 1. Захист виконаного домашнього
відповідальність
завдання
сторін
трудового 2. Обговорення теоретичного
договору
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема 22. Правове 1. Захист виконаного домашнього
забезпечення охорони завдання
праці
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема 23. Особливості 1. Захист виконаного домашнього
правового
завдання
регулювання
праці 2. Обговорення теоретичного
жінок, молоді та осіб питання на практ. (семін.) занятті
зі
зниженою 3. Постановка та розкриття
працездатністю
проблемного питання
Тема
Дисциплінарна
відповідальність
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0-2
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1
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Тема
24.
Індивідуальні трудові
спори

Тема 25. Колективні
трудові спори

Тема 26. Нагляд і
контроль
за
додержанням
трудового
законодавства

4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
7. Контрольна робота на занятті
Разом:
1. Захист виконаного домашнього
завдання
2. Обговорення теоретичного
питання на практ. (семін.) занятті
3. Постановка та розкриття
проблемного питання
4. Виконання навчальних завдань
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Тестування
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7. Контрольна робота на занятті
Разом:
Поточна модульна робота 3
Відвідування аудиторних занять
Екзамен
Разом за семестр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

0-1
1
5
20
40
100

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ
Поняття і предмет трудового права України. Місце трудового права в
системі права України.
Метод правового регулювання трудових правовідносин.
Функції трудового права України.
Система трудового права. Співвідношення системи трудового права і
системи трудового законодавства.
Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин.
Поняття джерел трудового права та їх класифікація.
Конституція України як основне джерело трудового права.
Нормативні акти як джерела трудового права України.
Акти договірного та локального характеру у сфері трудового права.
Акти судової влади як одна з форм трудового права.
Міжнародно-правові акти про працю як джерела трудового права.
Міжнародна організація праці (МОП): основні завдання, структура і
компетенція.
Поняття принципів трудового права.
Основні принципи трудового права.
Принципи окремих інститутів трудового права.
Поняття трудових правовідносин та їх структура.
Правосуб’єктність учасників трудових правовідносин.
Правове становище працівників у трудових правовідносинах.
Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.
Поняття та особливості індивідуальних трудових правовідносин, їх
структура.
Колективні трудові правовідносини: поняття, особливості, види.
Права профспілок у сфері соціально-трудових відносин.
Захисна функція профспілок та форми її реалізації.
Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Основні функції та
повноваження трудових колективів.
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25. Правовий статус організацій роботодавців у сфері праці.
26. Поняття зайнятості населення і напрями державної політики у цій
сфері.
27. Правове регулювання працевлаштування. Поняття підходящої роботи
та порядок її надання.
28. Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної
політики у сфері зайнятості населення.
29. Правовий статус безробітного.
30. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.
31. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.
32. Поняття і форми соціального діалогу у сфері праці.
33. Рівні та сторони соціального діалогу.
34. Національна тристороння соціально-економічна рада: завдання,
функції, права, склад, порядок створення та організація діяльності.
35. Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин.
36. Поняття, юридична природа та значення колективного договору.
37. Сторони та сфера дії колективного договору.
38. Зміст колективного договору.
39. Колективні переговори з укладення та підписання колективних
договорів і угод.
40. Контроль за виконанням колективних договорів і угод та
відповідальність за їх порушення і невиконання.
41. Поняття та значення трудового договору. Відмінність трудового
договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних з
працею (підряду, доручення, авторського та інших).
42. Юридичні гарантії при прийомі на роботу.
43. Сторони, зміст та форма трудового договору.
44. Види трудового договору.
45. Загальний порядок укладання трудового договору, його оформлення.
46. Правове регулювання випробування при прийомі на роботу.
47. Строковий трудовий договір та його особливості.
48. Контракт як особлива форма трудового договору.
49. Трудовий договір про сумісництво. Обмеження сумісництва за законодавством
України.
50. Трудовий договір про суміщення професій і посад.
51. Трудовий договір про тимчасову та сезонну роботу.
52. Трудовий договір з молодим спеціалістом.
53. Переведення на іншу роботу: поняття, принципи та класифікація
переведень на іншу роботу.
54. Переведення у разі виробничої потреби та простою.
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Переведення на легшу роботу за станом здоров’я.
Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від переведення.
Зміна істотних умов праці та її правові наслідки.
Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору.
Поняття, випадки відсторонення від роботи. Відмінність між
припиненням трудового договору та відстороненням від роботи.
Припинення трудового договору на вимогу органів, що не є його
стороною.
Припинення трудового договору за угодою сторін.
Припинення трудового договору у зв’язку з порушенням правил
прийняття на роботу.
Розірвання з ініціативи працівника трудового договору, укладеного на
невизначений строк.
Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.
Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця.
Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця.
Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника в разі змін
в організації виробництва і праці.
Гарантії від необґрунтованих звільнень. Оформлення звільнення і
проведення розрахунку.
Поняття та види робочого часу.
Правове регулювання скороченого робочого часу.
Режим роботи часу та його види. Ненормований робочий день як
особливий режим робочого часу.
Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.
Поняття та види часу відпочинку.
Правовий режим вихідних та святкових днів.
Правове регулювання відпусток.
Щорічні відпустки: види, порядок надання і оплати.
Цільові відпустки, що не належать до часу відпочинку.
Відпустки без збереження заробітної плати.
Правове визначення поняття заробітної плати та її структура.
Сфери регулювання заробітної плати, їх співвідношення.
Тарифна система та її елементи.
Організація оплати праці на підприємстві.
Поняття та види систем оплати праці.
Поняття і види гарантійних виплат і доплат.
Поняття і види компенсаційних виплат.
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86. Оплата праці при відхиленні від установлених нормальних умов
праці, при невиконанні норм виробітку та в інших випадках.
87. Порядок виплати заробітної плати.
88. Компенсація заробітної плати у зв’язку із затримкою її виплати.
89. Індексація заробітної плати.
90. Пільги для працівників, які навчаються без відриву від виробництва.
91. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
92. Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення.
93. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору.
94. Заохочення за успіхи в роботі:поняття, підстави, види та порядок
застосування.
95. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни та її
види.
96. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність.
97. Дисциплінарний
проступок
як
підстава
дисциплінарної
відповідальності та його елементи.
98. Дисциплінарне стягнення: порядок накладення, оскарження та зняття.
99. Додаткові заходи правового впливу, що можуть застосовуватись до
порушників трудової дисципліни.
100.
Поняття та види матеріальної відповідальності за трудовим
правом.
101.
Підстава
і
умови
притягнення
до
матеріальної
відповідальності.
102.
Види матеріальної відповідальності працівників.
103.
Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну
працівникові.
104.
Поняття охорони праці та її правове забезпечення.
105.
Загальні гарантії прав працівників на охорону праці.
106.
Організація охорони праці на підприємстві, в установі,
організації.
107.
Порядок розслідування і обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій, що пов’язані з виробництвом.
108.
Особливості використання праці жінок, стан яких пов’язаний з
материнством, охорона материнства в Україні.
109.
Поняття та охорона праці осіб зі зниженою працездатністю
(інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці).
110.
Поняття, предмет та класифікація трудових спорів.
111.
Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в комісіях з
трудових спорів.
112.
Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
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113.
Поняття та види колективних трудових спорів.
114.
Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
примирною комісією.
115.
Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
трудовим арбітражем.
116.
Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів).
117.
Гарантії та правове становище працівників у зв’язку з
проведенням страйку.
118.
Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням
законодавства про працю.
119.
Органи, що здійснюють державний нагляд і контроль за
додержанням законодавства про працю. Повноваження Державної
служби України з питань праці.
120.
Громадський контроль за додержанням законодавства про
працю.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
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.
Безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина осіб не
має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної
плати (винагороди) як джерела існування.
Вакансія – вільна посада (робоче місце), на яку може бути
працевлаштована особа.
Вахтовий режим роботи – це особлива форма організації робіт,
базована на використання трудових ресурсів поза місцем їх
постійного перебування за умови, коли не може бути забезпечене
щоденне повернення працівників до місця проживання.
Відсторонення працівника від роботи – це тимчасове припинення
працівником своїх трудових обов’язків за рішенням уповноважених на
це органів, як правило, з одночасним припиненням виплати заробітної
плати, яке може мати місце тільки у випадках, встановлених
законодавством.
Вільно обрана зайнятість – реалізація права громадянина вільно
обирати вид діяльності, не заборонений законом (зокрема такий, що
не пов’язаний з виконанням оплачуваної роботи), а також професію та
місце роботи відповідно до своїх здібностей і потреб
Внутрішній трудовий розпорядок – це система відносин, яка
регулюється нормами трудового права, і яка складається всередині
трудового колективу підприємства, установи, організації, незалежно
від форм власності, при виконанні виробничих завдань і яка
забезпечує здійснення суб’єктивних прав та виконання обов’язків
усіма учасниками трудового процесу.
Джерела трудового права – це спосіб вираження норм права, що
призначені регулювати трудові та інші суспільні відносини, пов’язані
із застосуванням і організацією найманої праці.
Дисципліна праці – сукупність нормативно-правових приписів, які
регулюють обов’язки сторін трудових правовідносин, спрямованих на
забезпечення належного процесу праці.
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Дисциплінарна відповідальність – обов’язок порушника трудової
дисципліни притерпіти негативні наслідки правового, організаційного
чи матеріального характеру.
Дисциплінарне стягнення – заходи правового впливу до порушників
трудової дисципліни, що зобов’язують їх притерпіти негативні
правові наслідки.
Дисциплінарний проступок – протиправне, винне невиконання або
неналежне виконання працівником покладених на нього трудових
обов’язків.
Допомога по вагітності та пологах – це грошова виплата за рахунок
коштів соціального страхування, яка компенсує втрату заробітної
плати (доходу) працівниці за період відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами.
Допомога по тимчасовій непрацездатності – це грошова виплата за
рахунок коштів соціального страхування, яка компенсує втрачений
працівником заробіток при тимчасовому звільненні від роботи у
зв’язку з хворобою або з інших передбачених законодавством
соціально значущих причин.
Допомоги – грошові виплати, призначені громадянам щомісяця,
періодично або одноразово у встановлених законодавством випадках з
метою відшкодування втраченого заробітку або додаткової
матеріальної підтримки.
Зайнятiсть – не заборонена законодавством діяльність осіб, пов’язана
із задоволенням їх особистих та 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.
Заміщення – це виконання працівником разом зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язків тимчасово
відсутнього працівника.
Зареєстрований безробітний – особа працездатного віку, яка
зареєстрована в територіальному органі центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна
приступити до роботи.
Заробiтна плата – винагорода за працю в залежності від кваліфікації
працівника, складності, кількості, якості та умов виконаної роботи, а
також виплати компенсаційного та стимулюючого характеру.
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Заробiтна плата додаткова – це винагорода за працю понад
установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi
умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi та
компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством, премії,
пов’язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй.
Заробiтна плата основна – це винагорода за виконану роботу
вiдповiдно до встановлених норм працi (норм часу, виробiтку,
обслуговування, посадових обов’язкiв). Вона встановлюється у
виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв
та посадових окладiв для службовцiв.
Зміст трудових правовідносин – це обсяг взаємних суб’єктивних
трудових прав та обов’язків учасників трудових правовідносин.
Інвалідність - міра втрати здоров’я та обмеження життєдіяльності,
що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи
можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що
вважаються для особи нормальними залежно від вікових, статевих,
соціальних і культурних факторів.
Індивідуальні трудові спори – неврегульовані розбіжності між
роботодавцем та працівником з питань застосування законів та інших
нормативно-правових актів про працю, колективного договору, угоди,
а також умов трудового договору (контракту), про які заявлено у
відповідний юрисдикційний орган.
Інфраструктура ринку праці – включає державнi й недержавнi
заклади сприяння зайнятостi, кадровi служби пiдприємств i фiрм,
громадськi органiзацiї та фонди, нормативно-правове середовище, що
забезпечують взаємодiю мiж попитом та пропозицiєю працi.
Основною функцiєю iнфраструктури ринку працi є регулювання
вiдносин мiж роботодавцями i працiвниками з приводу оплати працi, її
умов, вирiшення соцiально-трудових конфлiктiв.
Квалiфiкацiйний довiдник посад керiвникiв, спецiалiстiв i
службовцiв – нормативний документ, який вмiщує загальногалузевi
квалiфiкацiйнi характеристики. В них зазначаються посадовi
обов’язки, вимоги до знань i стажу роботи за спецiальнiстю, рiвня й
профiлю професiйної пiдготовки керiвникiв, спецiалiстiв i службовцiв.
Квалiфiкацiйна характеристика працiвника кожної посади в цьому
довiднику складається з таких трьох роздiлiв: «Посадовi обов’язки»,
«Повинен знати», «Квалiфiкацiйнi вимоги». Цей довiдник
призначений для застосування на пiдприємствах з метою забезпечення
рацiонального розподiлу обов’язкiв, найдоцiльнiшої розстановки й
використання кадрiв керiвникiв, спецiалiстiв i службовцiв, для
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визначення
їхнix
посадових
обов’язкiв,
обrрунтування
квалiфiкацiйних вимог при доборi кадрiв, створення резерву та
професiйного навчання кадрiв i для встановлення посадових окладiв.
Кваліфікація – це ступінь та вид професійної підготовки, які
необхідні для виконання певного роду роботи.
Колективний договір – це двосторонній строковий акт, що
укладається між власником підприємства (установи, організації) або
уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і трудовим
колективом підприємства, в особі уповноважених представників
(органів) – з другої сторони, про врегулювання виробничих, трудових
і соціально-економічних відносин на цьому підприємстві (установі,
організації).
Колективні трудові спори (конфлікти) – неврегульовані розбіжності
між працівниками та роботодавцями з приводу встановлення нових
або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого
побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання
колективного договору, угоди або окремих їх положень; невиконання
вимог законодавства про працю.
Комісія по трудових спорах – орган для розгляду індивідуальних
трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах,
організаціях між працівниками з одного боку і роботодавцем, з
іншого, за винятком спорів, які згідно з законом підлягають розглядові
безпосередньо в судах.
Компетентність працiвника (професiоналiзм) – це piвeнь його
загальної та професійної пiдготовки, а також широта професiйного
свiтогляду, що дозволяє йому адекватно реагувати на вимоги
конкретного робочого мiсця чи виконуваної роботи, якi постiйно
змiнюються. Компетентнiсть людини залежить вiд її ставлення до
своєї роботи, досвiду, старання та вмiння поповнювати знання.
Компетентнiсть може змiнюватись як у бiк пiдвищення, так i в бiк
зниження.
Контракт – особливий вид трудового договору, в якому строк його
дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (зокрема матеріальна),
умови матеріального забезпечення і організації праці працівника,
умови розірвання договору можуть встановлюватися за угодою сторін.
Локальні нормативні акти про працю – нормативні правові акти,
які приймаються керівником підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності за участю працівників або їх
представників.
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Мiжнародна органiзацiя праці (МОП) – спецiалiзована установа
(нинi працює при Органiзацiї Об’єднаних Нацiй), утворена в 1919 р.,
що проголосила своєю метою вивчення й полiпшення умов працi та
життя трудящих шляхом вироблення конвенцiй та рекомендацiй з
питань трудового законодавства. Мiсце перебування - Женева
(Швейцарiя).
Miнімальнa заробiтна плата – це законодавчо встановлений розмiр
заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не
може провадитися оплата за виконану працiвником мiсячну, годинну
норми працi (обсяг робiт). До мiнiмальної заробiтної плати не
включаються доплати, надбавки, заохочувальнi й компенсацiйнi
виплати. Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною
гарантiєю, обов’язковою на всiй територiї України для пiдприємств
ycix форм власностi й господарювання.
Матеріальна відповідальність – обов’язок працівника відшкодувати
майнову шкоду, яку він спричинив винними протиправними діями
(бездіяльністю) власнику підприємства, установи, організації, або
роботодавцю - фізичній особі, з якими він перебуває у трудових
правовідносинах в порядку та в розмірах, встановлених трудовим
законодавством.
Метод трудового права – сукупність прийомів, способів впливу норм
права на суспільні відносини, що становлять предмет трудового права.
Молодий працівник – громадянин України віком до 35 років,
випускник професійно-технічного або вищого навчального закладу,
який у шестимісячний строк після закінчення навчання
працевлаштувався самостійно або за направленням навчального
закладу чи територіального органу центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та
трудової міграції, та продовжує працювати протягом трьох років за
кваліфікацією, яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно
від місця першого працевлаштування.
Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства –
функція, яка здійснюється спеціально уповноваженими державними
органами, а також громадськими організаціями з метою запобігання та
припинення правопорушень у сфері праці.
Надурочні роботи – роботи понад встановлену тривалість робочого
часу, які виконуються за розпорядженням роботодавця або з його
відома у випадних, встановлених законодавством.
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Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу,
який встановлюється для певної категорії працівників у випадках
неможливості нормування трудового процесу.
Неповна зайнятість – зайнятість працівника на умовах робочого
часу, що менший від норми часу, передбаченої законодавством, і
може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем
з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від
виробітку.
Норма niдлеглостi – це розрахованi для конкретних органiзацiйнотехнiчних умов величини, що визначають оптимальну кiлькiсть
безпосередньо пiдпорядкованих одному керiвниковi працiвникiв.
Норма виробiтку – це кiлькiсть продукцiї в натуральних показниках,
яку необхiдно виробити за одиницю часу в конкретних органiзацiйнотехнiчних умовах.
Норма обслуговування – це кiлькiсть виробничих об’єктiв (машин,
механiзмiв, робочих місць, виробничої площi тощо), якi повинен
якiсно обслуговувати працiвник або бригада за одиницю робочого
часу.
Норма часу – це кiлькiсть робочого часу, об’єктивно необхiдна для
виконання конкретної роботи (трудової операцiї) в певних
органiзацiйно-технiчних умовах. Розрiзняють норми пiдготовчозавершального часу, часу обслуговування робочого мiсця,
оперативного, штучного, штучно-калькуляцiйного часу, часу на
вiдпочинок та особистi потреби, часу на партiю виробiв.
Норма часу обслуговування – це час, встановлений на
обслуговування одного конкретного об’єкта. Мiж нормою
обслуговування та нормою часу обслуговування iснyє обернено
пропорцiйна залежнiсть.
Норма чисельностi – це розрахована для конкретних органiзацiйнотехнiчних умов кiлькiсть працiвникiв певного професiйноквалiфiкацiйного складу, необхiдна для якiсного виконання одиницi
або певного обсягу роботи за визначений перiод часу.
Нормативні мaтepiали (нормативи) – це розроблений науководослiдними органiзацiями комплекс довiдкової iнформацiї, необхiдної
для визначення норм затрат працi для конкретних трудових процесiв
аналiтично-розрахунковим
методом.
Для
розумiння
змiсту
нормативних матерiалiв найсуттєвiше значення має їх класифiкацiя за
видами: нормативи режимiв роботи устаткування; нормативи часу;
нормативи обслуговування; нормативи чисельностi та нормативи
пiдлеглостi.
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Норми праці – це складова частина органiзацiї працi на пiдприємствi,
активний засiб забезпечення оптимального спiввiдношення мiж мiрою
працi та мiрою її оплати, що вiдповiдає вимогам соцiальної
справедливостi в розподiлi фонду споживання. Встановлення точних,
рiвнонапружених норм працi для кожного робочого мiсця дає
можливiсть об’єктивно визначити розмiр трудового внеску окремих
колективiв i виконавцiв у загальний результат дiяльностi
пiдприємства. Це означає, що науково обгрунтованi норми є
ефективним засобом позитивної мотивацiї працi, спрямованої на
активiзацiю трудової вiддачi працiвникiв.
Нормовані завдання – це розрахований для конкретних умов
асортимент i обсяг роботи, який повинен виконати працiвник
(колектив) за певний робочий перiод (змiну, мiсяць, piк). На вiдмiну
вiд норм виробiтку нормованi завдання можуть встановлюватись не
лише в натуральних одиницях, але й у нормо-годинах.
Нормування праці – це основа її органiзацiї на пiдприємствi, вид
дiяльностi в управлiннi пiдприємством, спрямований на встановлення
оптимальних спiввiдношень мiж витратами та результатами працi, а
також мiж чисельнiстю працiвникiв рiзних груп i кiлькiстю одиниць
обладнання. Основними об’єктами нормування працi є робочий час,
обсяг роботи, зона обслуговування, витрати eнepгії працiвникiв.
Обмежена матеріальна відповідальність – обов’язок працівника
відшкодувати шкоду, яку він спричинив роботодавцю у розмірі прямої
дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.
Органiзацiя робочих мiсць – це пiдпорядкована цiлям виробництва
система заходiв щодо їх оснащення засобами й предметами працi,
планування, розмiщення їx у певному порядку, обслуговування й
aтестації. Конкретний змiст цих заходiв визначається характером i
спецiалiзацiєю робочого мiсця, його видом i значенням у виробничому
процесi.
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних
і
лікувальнопрофілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,
здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Переведення на іншу роботу – це доручення працівникові роботи,
що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеним
трудовим договором.
Переміщення – це доручення працівникові роботи у межах
спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовлених трудовим
договором, але на іншому робочому місці чи в іншому структурному
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підрозділі в тій же місцевості, на іншому механізмі або агрегаті на
тому ж підприємстві.
Підстави виникнення трудових правовідносин – передбачені
нормами права юридичні факти – правомірні, узгоджені, усвідомлені
дії роботодавця і фізичної особи, яка влаштовується на роботу, що
виражають їх вільне волевиявлення, та спрямовані на встановлення
трудових правовідносин між ними.
Повна зайнятість – зайнятість працівника за нормою робочого часу,
передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим
договором.
Повна матеріальна відповідальність – обов’язок працівника
відшкодувати шкоду, яку він спричинив роботодавцю в повному
розмірі шкоди.
Порядок
притягнення
працівника
до
дисциплінарної
відповідальності – процедурні дії роботодавця, пов’язані з
відібранням письмового пояснення від працівника з приводу
порушення ним трудової дисципліни, з вивченням обставин
здійснення працівником дисциплінарного проступку, з додержанням
строків накладення дисциплінарного стягнення та строків
ознайомлення працівника із застосованим до нього дисциплінарним
стягненням.
Посада  службове становище працівника, зумовлене колом його прав
і обов’язків та характером відповідальності.
Працевлаштування – комплекс правових, економічних та
організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права
особи на працю.
Працездатні особи – особи віком від 16 років, які проживають на
території України і за станом здоров’я здатні до активної трудової
діяльності.
Працівник – громадянин України чи іноземний громадянин або особа
без громадянства, що перебуває в трудових відносинах із
роботодавцем на підставі укладеного трудового договору і завдяки
своїй праці виконує певну трудову функцію.
Праця – свiдома, цiлеспрямована створююча дiяльнiсть; прикладання
людиною розумових i фiзичних зусиль для одержання корисного
результату в задоволеннi своїх матерiальних i духовних потреб;
процес перетворення pecypciв природи в цiнностi й блага, що
здiйснюється й керується людиною пiд дiєю як зовнiшнiх стимулiв
(економiчних та адмiнiстративних), так i внутрiшнiх спонукань.
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Предмет трудового права – це сукупність трудових відносин та
інших суспільних відносин, пов’язаних з організацією та
застосуванням найманої праці, що передують трудовим відносинам,
супроводжують їх, або приходять їм на заміну.
Примирна комісія – орган, призначений для вироблення рішення, що
може задовольняти сторони колективного трудового спору
(конфлікту) та який складається з представників сторін.
Принципи трудового права – це закріплені в чинному законодавстві
провідні ідеї, які виражають суть норм трудового права і головні
напрямки політики держави в галузі правового регулювання трудових
та інших суспільних відносин, пов’язаних із застосуванням і
організацією найманої праці.
Прогул – відсутність працівника на роботі як протягом усього
робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно
протягом робочого дня без поважних причин.
Продуктивнiсть праці – це показник її ефективностi,
результативностi, що характеризуєrься спiввiдношенням обсягу
продукцiї, робiт чи послуг, з одного боку, та кiлькiстю працi,
витраченої на виробництво цього обсягу, з iншого боку. В залежностi
вiд прямого чи оберненого спiввiдношення цих величин ми маємо два
показники рiвня продуктивностi працi - виробiток i трудомiсткiсть.
Професiйна придатнiсть – важлива характеристика якостi робочої
сили, що виражається сукупнiстю й структурою психiчних i
психофiзiологiчних особливостей людини, необхiдних для досягнення
певного рiвня ефективностi в професiйнiй працi. Професiйна
придатнiсть розвивається в процесi працi на ocнoвi природних даних
людини за наявностi позитивної професійної мотивацiї.
Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова
громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Професія – це загальний вид трудової діяльності, що визначається
характером і метою виконуваної роботи (наприклад, лікар, викладач,
будівельник, залізничник тощо).
Режим робочого часу – розподіл робочого часу в межах доби або
іншого календарного періоду.
Ринок праці – система правових, соціально-трудових, економічних та
організаційних відносин, що виникають між особами, які шукають
роботу, працівниками, професійними спілками, роботодавцями та їх
організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби
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працівників у зайнятості, а роботодавців - у найманні працівників
відповідно до законодавства.
Роботодавець – власник підприємства. установи, організації
незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності
або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до
законодавства використовує найману працю.
Робоча зміна – це тривалість робочого часу (в годинах та хвилинах)
протягом доби, згідно з графіком (розпорядком) роботи.
Робоче мiсце – це первинна ланка виробництва, зона прикладання
працi одного або кiлькох (якщо робоче мiсце колективне) виконавцiв,
визначена на основi трудових та iнших дiючих норм i оснащена
необхiдними засобами для трудової дiяльностi.
Робочий тиждень – встановлена законом норма тривалості робочого
часу упродовж календарного тижня.
Робочий час – це час, протягом якого працівник згідно правил
внутрішнього трудового розпорядку зобов’язаний виконувати свої
трудові обов’язки відповідно до законодавства, колективного та
трудового договору.
Сезонні роботи – це роботи, які в силу природних чи кліматичних
умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону),
котрий не перевищує шести місяців.
Система трудового права – структура взаємопов’язаних норм, які
регулюють відособлену сферу суспільних відносин, що виникають із
застосування найманої праці в суспільному житті.
Системи оплати праці – засоби обчислення винагороди за працю,
встановленої законодавством та локальними нормативними актами,
згідно з її витратами та результатами.
Соціальний захист у разі настання безробіття – комплекс заходів,
що передбачений загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття та законодавством про зайнятість
населення.
Спеціальність – це знання та практичні навички, які необхідні для
виконання певної трудової функції в межах даної професії.
Страйк – тимчасове колективне добровільне припинення роботи
працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових
обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного
підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору
(конфлікту).
Страховий стаж – період (строк) протягом якого особа підлягає
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за
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який щомісяця сплачені страхові внески у сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок.
Суб’єкти трудового права – учасники трудових та інших суспільних
відносин, пов’язаних із застосуванням і організацією найманої праці,
які мають суб’єктивні права й обов’язки: працівники і власники
підприємств або уповноважені ними особи, профспілкові організації,
трудові колективи; соціальні партнери; органи з розгляду трудових
спорів.
Сумісництво – виконання працівником, крім своєї основної,
регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у
вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в
установі, організації або у фізичної особи за наймом.
Суміщення професій (посад) – виконання працівником на тому ж
підприємстві, в установі, організації разом зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за
іншою професією (посадою) у межах одного і того ж робочого часу з
доплатою у розмірах, передбачених колективним договором.
Схеми посадових окладiв – це сукупнiсть нормативних матерiалiв,
що використовуються для органiзацiї оплати працi керiвникiв,
спецiалiстiв i службовцiв залежно вiд посад, якi вони займають, їхньої
квалiфiкацiї, умов працi, масштабiв i складностi виробництва, обсягiв,
складностi й важливостi робiт. Особливiстю застосування на
пiдприємствi схеми посадових окладiв є розробка штатного розкладу.
Тарифна ставка – це виражений у грошовiй формi абсолютний
розмiр оплати працi за одиницю робочого часу. Тарифна ставка
робiтника першого розряду обумовлюється в колективному договорi й
залежить вiд фiнансових можливостей пiдприємства та вiд умов
оплати, встановлених галузевою та генеральною тарифними угодами.
У будь-якому випадку вона не може бути меншою вiд законодавчо
встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати. На основi
тарифної сiтки й тарифної ставки робiтника першого розряду
розраховуються тарифнi ставки кожного наступного розряду.
Тарифна ciткa – це шкала квалiфiкацiйних розрядiв i тарифних
коефiцiєнтiв, за допомогою яких встановлюється безпосередня
залежнiсть розмiру заробiтної плати працiвникiв вiд їхньої
квалiфiкацiї. Кожному квалiфiкацiйному розряду вiдповiдає тарифний
коефiцiєнт, що показує, у скiльки разiв тарифна ставка цього розряду
перевищує тарифну ставку першого розряду. Тарифний коефiцiєнт
першого розряду завжди дорiвнює одиницi. Кiлькiсть квалiфiкацiйних
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розрядiв i коефiцiєнтiв визначається складнiстю виробництва та робiт,
що виконуються, i обумовлюється в колективному договорi.
Тарифна система – є основою органiзацiї оплати працi. Вона являє
собою сукупнiсть нормативних матерiалiв, за допомогою яких
встановлюється piвeнь заробiтної плати працiвникiв пiдприємства
залежно вiд їхньої квалiфiкацiї, складностi робiт, умов працi. Тарифна
система оплати працi включає: тарифнi сiтки, тарифнi ставки,
надбавки й доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладiв i
тарифно-квалiфiкацiйнi характеристики (довiдники). Тарифна система
використовується для розподiлу робiт залежно вiд їx складностi, а
працiвникiв - залежно вiд їхньої квалiфiкацiї та вiдповiдальностi за
розрядами тарифної сiтки. Вона є основою формування й
диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.
Тарифно-квалiфiкацiйнi довiдники робiт i професiй робiтникiв,
об’єднанi в єдиний тарифно-квалiфiкацiйний довiдник (ЄTКД) –
це збiрники нормативних документiв, якi вмiщують квалiфiкацiйнi
характеристики робiт i професiй, згрупованi в роздiли за
виробництвами й видами робiт. За допомогою тарифноквалiфiкацiйних
довiдникiв
проводяться
тарифiкацiя
робiт
(встановлюється розряд роботи), присвоєння квалiфiкацiйних розрядiв
робiтникам, формуються програми пiдготовки й пiдвищення
квалiфiкацiї робiтникiв. Квалiфiкацiйна характеристика роботи й
професiї робiтника складається з трьох роздiлiв: «Характеристика
робiт», «Повинен знати» i «Приклади робiт».
Тимчасові працівники – працівники, прийняті на роботу на строк до
двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за
яким зберігається місце роботи ( посада), – на строк до чотирьох
місяців.
Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність
працівника.
Трудова міграція – переміщення особи, пов’язане з перетинанням
державного кордону або меж адміністративно-територіальної одиниці
з метою виконання або пошуку роботи.
Трудова праводієздатність – здатність працівника мати трудові
права та обов’язки, своїми діями набувати їх і самостійно їх
реалізовувати.
Трудове майнове правопорушення – як підстава матеріальної
відповідальності полягає у вчиненні працівником проступку, що
спричинив матеріальну шкоду власнику підприємства, установи,
організації чи роботодавцю-фізичній особі.
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Трудове право – це галузь права, що є системою принципів та
правових норм, які регулюють трудові та інші суспільні відносини,
пов’язані з організацією та застосуванням найманої праці, на підставі
поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Трудовий арбітраж – орган, який складається із залучених сторонами
колективного трудового спору (конфлікту) фахівців, експертів та
інших осіб і приймає рішення по суті колективного трудового спору
(конфлікту).
Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за
якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією
угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а
роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну
плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,
передбачені законодавством про працю, колективним договором і
угодою сторін.
Трудовий колектив підприємства – це об’єднання фізичних осіб, які
своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового
договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють
трудові відносини працівника з підприємством.
Трудові правовідносини – це індивідуальні двосторонні відплатні
відносини працівника і роботодавця, що виникають внаслідок
укладення трудового договору про виконання працівником роботи за
певною трудовою функцією з підпорядкуванням внутрішньому
трудовому розпорядку і надання йому цієї роботи роботодавцем на
умовах, визначених законодавством про працю, локальними актами,
трудовим договором.
Трудові спори – це розбіжності, які виникають між суб’єктами
трудового права з приводу застосування трудового законодавства або
встановлення нових умов праці і які передані на розгляд відповідного
органу, уповноваженого державою приймати обов’язкові для сторін
рішення.
Умови матеріальної відповідальності – пряма дійсна шкода,
протиправність поведінки, винні дії працівника, необхідний
причинний зв’язок між порушенням обов’язків та шкодою.
Умови праці – це сукупнiсть факторiв виробничого середовища, що
впливають на здоров’я чи працездатнiсть людини в процесi працi.
Вивчення умов працi на конкретному пiдприємствi проводиться
передусiм для їx полiпшення, а якщо це неможливо - для компенсацiї
працiвникам шкiдливого впливу умов працi на їхнє здоров’я у
грошовiй або iншiй формi.
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Функцiя заробiтної плати вiдтворювальна – полягає в забезпеченнi
працiвникiв та членiв їxнix сiмей необхiдними життєвими благами для
вiдновлення робочої сили, для вiдтворення поколiнь. Ця функцiя тicно
пов’язана з особливостями державного регулювання заробiтної плати,
з встановленням на державному piвнi такого її мiнiмального розмiру,
який би забезпечував вiдтворення робочої сили.
Функцiя
заробiтної
плати
регулююча,
або
ресурснорозмiщувальна – полягає в оптимiзацiї розмiщення робочої сили за
регiонами, галузями господарства, пiдприємствами з урахуванням
ринкової кон’юнктури. В ринкових умовах вища заробiтна плата на
ефективнiших робочих мiсцях стимулює перехiд сюди працiвникiв з
неефективних робочих мiсць.
Функцiя заробiтної плати соцiальна, або розподiльча – вiдображає
мipy живої працi при розподiлi фонду споживання мiж найманими
працiвниками та власниками засобiв виробництва. Заробiтна плата
виступає iндивiдуальною часткою працiвника в новоствореному
доходi. Соцiальне значення цiєї функцiї заробiтної плати полягає в
забезпеченнi соцiальної справедливостi, по-перше, при розподiлi
доходу мiж найманими працiвниками та власниками засобiв
виробництва, i по-друге, при розподiлi мiж найманими працiвниками
вiдповiдно до результатiв їхнього трудового внеску.
Функцiя заробiтної плати стимулююча – полягає в установленнi
залежностi її розмiру вiд кiлькостi та якостi працi конкретного
працiвника, його трудового внеску в результати роботи пiдприємства.
Ця залежнiсть повинна бути такою, щоб заохочувати до постiйного
полiпшення результатiв працi.
Функції трудового права – основні напрями впливу його норм на
поведінку (свідомість, волю) людей в процесі праці для досягнення
цілей і завдань трудового законодавства.
Час відпочинку – це час, протягом якого працівник, згідно
законодавства та інших локальних нормативних актів, вільний від
виконання трудових обов’язків і який він має право використовувати
на власний розсуд.
Часткове безробіття – вимушене тимчасове скорочення передбаченої
законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням
(скороченням) виробництва продукції з причин економічного,
технологічного і структурного характеру без припинення трудових
відносин.
Штатний розклад – внутрiшнiй нормативний документ
пiдприємства, де зазначено перелiк посад, що є на цьому пiдприємствi,
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чисельнiсть працiвникiв за кожною з них i розмiри їxнix мiсячних
посадових окладiв.
Щорічна відпустка – це час відпочинку, який обчислюється в
календарних днях і надається працівникам зі збереженням місця
роботи і заробітної плати.
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