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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
  

Навчальним планом підготовки  студентів за напрямом «Управління 

персоналом та економіка праці»  передбачено вивчення дисципліни 

«Трудове право». 

Метою вивчення дисципліни «Трудове право» є формування системи 

знань у галузі трудового права, засвоєння методів правового 

регламентування трудових відносин. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є здобуття студентами 

сучасних знань з теорії трудового права; формування правової свідомості 
та правової культури майбутніх працівників та роботодавців; надання 

допомоги студентам у з’ясуванні проблем правової системи України та 
формування у них навичок і вмінь самостійно аналізувати стан 

дотримання прав громадян у трудовій сфері та розробляти науково-

практичні рекомендації щодо його покращення; ознайомлення з порядком 

розв’язання трудових спорів; розвиток самостійності та відповідальності 
у відстоюванні регламентованих державою прав і свобод у трудових 

відносинах. 

Програмний матеріал дисципліни  рекомендується вивчати в порядку, 

передбаченому методичними рекомендаціями. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОПЕРЕВІРКИ 
Тематичний зміст дисципліни включає назви змістових модулів та 

тем, а також ключові поняття та терміни за темами дисципліни. Завдання 
для самоконтролю представлені питаннями для самоконтролю (студент, 
даючи на них відповідь, самостійно діагностує рівень власної підготовки 
до практичного заняття, поточного чи підсумкового контролю) та тестами 
(на кожен тест можлива лише одна правильна відповідь).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА. 

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, УМОВИ  ТА ЗМІНА ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ 

 

Тема 1. Предмет, джерела, принципи та суб’єкти трудового права 

Становлення, поняття та предмет трудового права. Система трудового 

право та законодавства. Джерела трудового права. Суб’єкти трудового 

права. Принципи та функції трудового права. 
Питання для самоперевірки: 

1. Які історичні передумови становлення трудового права? 
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2. Дайте визначення трудового права та його предмету. 

3. Яка мета вивчення трудового права? 

4. Які складові включає система трудового права та система трудового 

законодавства? 

5.  Вкажіть джерела трудового права за їх різновидами? 

6. Перерахуйте суб’єктів трудового права. 
7. Які принципи трудового права? 

8. Які функції виконує трудове право? 

Тести для самоконтролю: 

1. Система встановлених або санкціонованих державою правових норм, 

якими врегульовуються трудові та тісно пов'язані з ними відносини 

суспільної організації праці – це: 
а) цивільне право; 

б) трудове право; 

в) адміністративне право; 

г) кримінальне право.  

2. Предметом трудового права України є: 
а) відносини із нарахування та виплат дивідендів акціонерам; 

б) відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів 

підприємства; 
в) відносини з управління підприємствами, установами, організаціями; 

г) індивідуальні та колективні трудові відносини.  

3. Що з нижче наведеного не належить до предмету трудового права: 
а) відносини, пов’язані  з організацією роботодавцем праці працівників;  

б) відносини, пов’язані  з професійним розвитком персоналу;  

в) відносини щодо оподаткування фінансових результатів діяльності 
підприємства; 

г) відносини з охорони праці та створення для працівників безпечного і 
комфортного виробничого середовища. 

4. Що з нижче наведеного не належить до предмету трудового права: 
а) відносини, пов’язані з участю працівників в управлінні виробництвом;  

б) відносини з охорони праці та створення для працівників безпечного і 
комфортного виробничого середовища;  

в) відносини з вирішення трудових спорів; 

г) відносини щодо технологічної модернізації виробництва. 
5. Індивідуальне трудове право включає такі правові інститути: 

а) трудовий договір; 

б) оплата праці; 
в) нормування праці; 
г) усі відповіді вірні. 

6. Колективне трудове право включає такі правові інститути: 

а) соціальне партнерство; б) діяльність профспілок; 

в) діяльність об’єднань роботодавців; 

г) усі відповіді вірні. 
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7. За походженням джерела трудового права поділяються на: 
а) закони та підзаконні нормативно-правові акти; 

б) акти національного законодавства та міжнародні нормативно-правові 
акти; 

в) традиційні та нетрадиційні нормативно-правові  акти у сфері праці; 
г) легітимні та нелегітимні нормативно-правові  акти у сфері праці. 
8. За юридичною силою  джерела трудового права поділяються на: 
а) традиційні та нетрадиційні нормативно-правові  акти у сфері праці; 
б) акти національного законодавства та міжнародні нормативно-правові 

акти; 

в) закони та підзаконні нормативно-правові акти; 

г) легітимні та нелегітимні нормативно-правові  акти у сфері праці. 
9. Учасники індивідуальних і колективних трудових відносин, які на 
основі чинного законодавства мають трудові права і відповідні обов'язки, 

– це: 
а) система трудового права; 
б) суб’єкти трудового права; 

в) предмет трудового права; 
г) об’єкт трудового права.

10. Трудове право виконує такі функції: 
а) оптимізаційна і фіскальна; б) регулятивна і охоронна; 
в) захисна і оптимізаційна; 
г) бюджетоутворююча і охоронна. 
 

Тема 2. Форми закріплення трудових відносин. Поняття, значення, 

різновиди  трудового та цивільно-правового договору 

Форми закріплення та суб’єкти трудових відносин. Трудовий договір: 

суть, сторони, зміст, різновиди. Поняття, значення та види цивільно-

правового договору. Порівняльна характеристика цивільно-правового та 
трудового договору. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке трудовий договір (ТД)? 

2. Що таке цивільно-правовий договір (ЦПД)?  

3. Перерахуйте необхідні та додаткові умови ТД. 

4. Охарактеризуйте види ТД за службовою роллю працівників. 

5. Які види ТД прийнято розрізняти за їх строковістю? Проведіть 

порівняння відповідних ТД. 

6. Що таке контракт? Чим він відрізняється від ТД? 

7. Перерахуйте основні характеристики ЦПД. Чим даний договір 

відрізняється від ТД? 

Тести для самоконтролю: 

1. Угода між працівником і власником підприємства (фізичною особою), 
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за якою працівник зобов'язується виконувати визначену роботу з 
підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 

підприємства (фізична особа) зобов'язується виплачувати працівникові 
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання 

роботи – це: 
а) договір комісії; 
б) договір підряду; 

в) трудовий договір; 

г) договір оренди. 

2. Сторонами укладання трудового договору є: 
а) профспілка і адміністрація підприємства; 
б) роботодавець і профспілка; 
в) найманий працівник і роботодавець; 

г) найманий працівник і об’єднання роботодавців. 

3. Фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в 

установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які 
використовують найману працю – це: 

а) найманий працівник; 

б) підрядник; 

в) роботодавець; 

г) виконавець. 

4. До необхідних умов трудового договору не належить: 

а) місце роботи; б) трудова функція; 

в) випробування при прийнятті на роботу; 

г) строк трудового договору і час початку роботи. 

5. До необхідних умов трудового договору належить: 

а) умова про надання житла; 
б) умова про професійну підготовку; 

в) заробітна плата; г) строк випробування. 

6. До додаткових умов трудового договору належить: 

а) місце роботи; б) заробітна плата; 
в) умова про професійну підготовку; 

г) трудова функція. 

7. Трудовий договір, що засвідчує трудову діяльність працівника на 
підприємстві, в установі чи організації, де зберігається його трудова 
книжка є: 
а) договором про роботу за сумісництвом; 

б) договір про суміщення професій чи посад; 

в) договір про основну роботу; г) договір про надомну роботу. 

8. Трудовий договір, що засвідчує виконання працівником поряд з своєю 

основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу 

за іншою професією (посадою) є: 
а) договором про роботу за сумісництвом; 

б) договором  про суміщення професій чи посад; 
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в) договором про роботу на умовах неповного робочого часу; 

г) договором  про надомну роботу. 

9.  Трудовий договір, що засвідчує трудову діяльність працівника на 
іншому  підприємстві,  в установі, організації  або у громадянина у  

вільний  від  основної роботи   час є: 
а) договором  про суміщення професій чи посад; 

б) договором про роботу на умовах неповного робочого часу; 

в) договором про роботу за сумісництвом; 

г) договором  про надомну роботу. 

10. Трудовий договір, в якому визначено лише дату, з якої працівник 

приймається на роботу є: 
а) строковим; б) безстроковим; 

в) таким, що укладається на час виконання певної роботи; 

г) тимчасовим. 

11. Якщо у трудовому договорі визначено, що працівник приймається на 
період декретної відпустки іншого працівника, то це є свідченням 

укладання: 

а) безстрокового трудового договору; 

б) трудового договору, що укладається на час виконання певної роботи; 

в) строкового трудового договору; 

г) гнучкого трудового договору. 

12. Якщо єдиним формальним закріпленням укладення трудового 

договору є наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, то трудовий 

договір вважаться укладений в: 

а) усній формі; б) письмовій формі; 
в) особливій письмовій формі – контракт; 
г) невизначеній формі. 

13. Якщо виданню наказу про прийняття на роботу між найманим 

працівником і фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності 
передує підписання трудового договору типової форми, то трудовий 

договір вважаться укладений в: 

а) особливій письмовій формі – контракт; 
б) письмовій формі; в) усній формі; 
г) невизначеній формі. 

14. Цивільно-правовим договором не є: 
а) договір підряду; 

б) трудовий договір; 

в) договір про надання послуг; 
г) усі відповіді правильні. 

15. Яке із нижче зазначених положень є правомірним для  цивільно-

правового договору (ЦПД): 

а) його потрібно реєструвати у центрі зайнятості; 
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б) період виконання роботи за ЦПД заноситься у трудову книжку; 

в) особа, яка працює за ЦПД, не включається до штатної чисельності 
працівників; 

г) усі відповіді правильні. 
16. Суб’єктами укладання цивільно-правового договору є: 

а) роботодавець і найманий працівник; 

б) замовник і виконавець (підрядник); 

в) виконавець і роботодавець; 
г) найманий працівник і замовник.  

17. Оберіть правильний варіант вікового цензу для самостійного 

укладання цивільно-правового (ЦПД) та трудового договору (ТД): 

а) ЦПД та ТД може укладатися  з 16 років; 

б) ЦПД та ТД може укладатися  з 18 років; 

в) ЦПД та ТД може укладатися  відповідно з 18 років та 16 років; 

г) ЦПД та ТД може укладатися  відповідно з 16 років та 18 років. 

 

Тема 3. Укладання та оформлення трудового договору  

Загальні засади укладання трудового договору. Загальний порядок  

укладання та оформлення  трудового договору. Особливості укладання 
безстрокового та строкового трудового договору. Поняття сезонного та 
тимчасового трудового тдоговору. Особливості укладання контракту. 

Особливості укладання трудового договору про основну роботу, роботу 

за сумісництвом та суміщення професій. Особливості укладання 

трудового договору про надомну роботу. 

Питання для самоперевірки: 

1. На яких загальних засадах здійснюється укладання ТД? 

2. Які вікові обмеження укладання ТД? 

3. Які документи необхідно подати при укладанні ТД? 

4. Який загальний порядок укладання трудового договору? 

5. Які форми укладання ТД ви знаєте? 

6. Які особливості укладання строкового та безстрокового ТД? 

7. Які різновиди строкових ТД ви знаєте? 

8. Які особливості укладання контракту? 

9. В чому полягають особливості укладання ТД про основну роботу, 

роботу за сумісництвом та суміщення професій? 

Тести для самоконтролю: 

1. Трудовий договір може бути укладений з особами, що …. (оберіть 

правильний варіант відповіді): 
а) досягли 16 років; 

б) досягли 15 років (за згодою одного з батьків); 
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в) досягли 14 років (за згодою одного з батьків) та навчаються у 

загальноосвітніх школах професійно-технічних і середніх спеціальних 

закладах для виконання легкої роботи у вільний від навчання час; 
г) усі відповіді  правильні. 
2. З яких із нижче перерахованих підстав с. 22 КЗпП України забороняє 
необґрунтовано відмовляти у прийнятті на роботу: 

а) походження; 

б) соціальний і майновий стан; 

в) національна приналежність; 

г) усі відповіді вірні.  
3. Для укладання трудового договору потрібно подати такі документи 

(відповідно до с. 24 КЗпП): 

а) паспорт (інший документ, що посвідчує особу); 

б) трудова книжка; 
в) документ, що засвідчує освіту; г) усі відповіді правильні.  
4. Які з нижче перерахованих відомостей вправі вимагати роботодавець 

від особи для укладання трудового договору: 

а) реєстрація місця проживання; б) партійна приналежність; 

в) професійна освіта; 
г) національна приналежність, походження.  

5. У разі досягнення згоди між роботодавцем та претендентом на 
працевлаштування щодо відповідних умов з подальшим виданням наказу 

про прийняття на роботу вважається, що трудовий договір: 

а) не укладений; 

б) укладений в усній формі; 
в) укладений в письмовій формі; 
г) укладений у формі контракту. 

8. Додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим у 

таких випадках (відповідно до с. 24 КЗпП): 

а) у випадках, коли працівник наполягає на цьому; 

б) у випадках працевлаштування неповнолітньої особи; 

в) при укладанні контракту; г) усі відповіді правильні. 
9. Який із нижче наведених варіантів відображає правильну послідовність 

етапів щодо укладання трудового договору: 

а) укладання трудового договору (усно, письмово) � написання заяви 

про прийняття на роботу � видання наказу про прийняття на роботу � 

внесення запису про роботу у трудову книжку � ознайомлення із 
записом про прийняття на роботу у особовій картці П-2; 

б) написання заяви про прийняття на роботу �укладання трудового 

договору (усно, письмово) � внесення запису про роботу у трудову 

книжку � ознайомлення із записом про прийняття на роботу у особовій 

картці П-2 � видання наказу про прийняття на роботу; 

в) укладання трудового договору (усно, письмово) � написання заяви 

про прийняття на роботу  � внесення запису про роботу у трудову 
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книжку  � видання наказу про прийняття на роботу; � ознайомлення із 
записом про прийняття на роботу у особовій картці П-2.  

г) цей порядок законодавством чітко не визначений.  

10. Трудовий договір між працівником і фізичною особою повинен: 

а) у тижневий строк реєструватися у державній службі зайнятості; 
б) укладатися лише у формі контракту; 

в) укладатися лише письмово; г) правильні відповіді а і в.  

11. За терміном дії (відповідно до с. 21 КЗпП) ТД поділяють на: 
а) усні та письмові; б) строкові та безстрокові; 
в) трудові договори за основним та вторинним місцем роботи; 

г) сезонні та постійні.   
12. У яких із нижче зазначених випадках повинен укладатися строковий 

трудовий договір: 

а) перебування працівника у відпустці по догляду за дитиною; 

б) проходження працівником військової або альтернативної 
(невійськової) служби; 

в) перебування працівника на виборній посаді в органах місцевого 

самоврядування; 

г) усі відповіді правильні.  
13. Сезонним при укладанні ТД вважаються роботи, як: 

а) внаслідок тимчасового характеру виконуються не більше 3 місяців; 

б) внаслідок природних і кліматичних умов виконуються протягом 

певного періоду, що не перевищує шести місяців протягом року; 

в) внаслідок природних і кліматичних умов виконуються протягом 

певного періоду, що не перевищує 3 місяців протягом року; 

г) внаслідок тимчасового характеру виконуються не більше 6 місяців. 

14. Роботодавець наполягає на укладанні сезонного ТД із 
випробувальним терміном на виконання робіт, які не визначені 
підзаконними нормативно-правовими актами як сезонні. Відтак його дії в 

даному випадку є: 
а) легітимними (правомірними); 

б) неправомірними в частині вимог про сезонність ТД; 

в) неправомірним в частині встановлення випробувального терміну; 

г) неправомірним як в частині встановлення випробувального терміну, 

так і сезонності ТД. 

15. Контракт – це: 
а) письмовий трудовий договір; 

б) трудовий договір  (як усний, так і письмовий), укладання якого 

засвідчує наказ (розпорядження) про прийняття на роботу; 

в) особлива форма трудового договору, термі дії, права, обов’язки і 
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відповідальність сторін якого, умови матеріального забезпечення й 

організації праці, умови розірвання трудового договору можуть 

встановлюватися за угодою сторін; 

г) будь-який трудовий договір, який передбачає додаткові умови.  

16. Укладати контракт роботодавець має право з: 
а) будь-яким працівником, якщо жодна зі сторін цьому не суперечить; 

б) матеріально відповідальним працівниками; 

в) категоріями працівників, укладання контракту з якими передбачено 

законами України; 

г) працівниками, які обіймають керівні посади.  

17. Основна робота — це місце трудової діяльності працівника на 
підприємстві, в установі чи організації, де… (оберіть правильне 
продовження речення): 

а) зберігається його трудова книжка; 
б) він отримує вищий розмір заробітної плати; 

в) він займає вищу посаду; г) усі відповіді вірні.  
18. Виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної 
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної 
роботи час на тому ж або іншому підприємстві або у громадянина 
(підприємця, приватної особи) за наймом є: 

а) суміщенням професій; 

б) суміщенням посад; 

в) сумісництвом; 

г) усі відповіді вірні.  
19. Тривалість роботи за сумісництвом працівників державних 

підприємств не може перевищувати: 

а) 8 год. на день і повного робочого дня у вихідний день; 

б) 6 год. на день і 4 год. у вихідний день; 

в) 4 год. на день і повного робочого дня у вихідний день; 

г) 4 год. на день і 6 год. у вихідний день. 

20. Переважне право на укладення трудового договору про роботу вдома 
надається: 

а) жінкам, що мають дітей віком до 15 років; 

б) інвалідам і пенсіонерам (незалежно від виду призначеної пенсії); 
в) особам, що здійснюють догляд за інвалідами або членами родини, які 

хворіють тривалий час, та за станом здоров’я потребують догляду; 

г) усі відповіді правильні. 
 

Тема 4. Працевлаштування 

Випробувальний термін при працевлаштуванні. Порядок дій 

роботодавця при працевлаштуванні працівника. Документальне 
оформлення працевлаштування працівника. Поняття постійного та 
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непостійного робочого місця. 

Питання для самоперевірки: 

1. Який порядок встановлення випробувального терміну при 

працевлаштуванні? 

2. Для яких категорій працівників забороняється встановлювати 

випробувальний термін при працевлаштуванні? 

3. Який порядок дій роботодавця при працевлаштуванні працівника? 

4. Який порядок внесення записів у трудову книжку про 

працевлаштування працівника? 

5. В чому сутність інструктажу з охорони праці? 

Тести для самоконтролю: 

1. Яким із нижче перерахованих категорій населення заборонено 

встановлювати випробувальний термін при прийнятті на роботу: 

а) особам, які не досягли 18 років; 

б) особам, загальний трудовий стаж яких не перевищує 3 років; 

в) жінкам, які мають дітей до трьох років; 

г) усі відповіді правильні.  
2. Випробувальний термін при прийнятті на роботу заборонено 

встановлювати для: 

а) осіб, які вийшли з місць позбавлення волі; 
б) молодих робітників (спеціалістів) після закінчення навчання, які 

працевлаштовуються за направленням; 

в) осіб молодше 25 років; г) жінок дітородного віку.  

3. Якій із нижче перерахованих категорій населення можна 
встановлювати випробувальний термін при прийнятті на роботу: 

а) особи, звільнені у запас з військової служби; 

б) інваліди, направлені на роботу відповідно до рекомендації медико-

соціальної експертизи; 

в) особи, що переводяться на роботу на інше підприємство; 

г) усі відповіді правильні.  
4. Випробування при прийнятті на роботу сезонних і тимчасових 

працівників відповідно до законодавства: 
а) встановлюється у загальному порядку; 

б) не встановлюється; 

в) встановлюється за рішенням роботодавця, але не більше двох тижнів; 

г) встановлюється за рішенням роботодавця, але не більше місяця.  

5. У яких із нижче зазначених випадках правомірно встановлювати 

випробувальний термін: 

а) при переведенні працівника на вищу посаду; 

б) при прийнятті на роботу (загальні підстави); 
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в) при прийнятті  на роботу за конкурсом; 

г) при працевлаштуванні на виборну посаду.  

6. Випускник вузу, після закінчення навчання працевлаштовується за 
направленням. Роботодавець приймає його на роботу з випробувальним 

терміном 4 місяці. Чи правомірні дії роботодавця? 

а) так (як щодо  встановлення випробувального терміну, так і його 

тривалості); 
б) так (щодо встановлення випробувального терміну), ні (щодо 

визначенні його тривалості); 
в) так (щодо визначенні тривалості випробування), ні (щодо 

встановлення випробувального терміну); 

г) однозначно ні.  
7. Працівника, який працював на підприємстві на посаді економіста 
планово-економічного відділу (ПЕВ), переводять в порядку службового 

підвищення на посаду начальника ПЕВ. При цьому відповідно до наказу 

йому встановлено випробувальний термін 2 місяці. Чи правомірні дії 
роботодавця? 

а) так; б) ні; 
в) так (щодо встановлення випробувального терміну), ні (щодо 

встановлення його терміну); 

г) так (щодо встановлення терміну випробування), ні (щодо 

встановлення випробувального терміну). 

8. Відповідно до наказу про прийняття Коваленка В.С. слюсаром II 

розряду йому встановлений випробувальний термін три місяці. Чи 

правомірні дії роботодавця? 

а) ні, адже робітникам не можна встановлювати випробувального 

терміну; 

б) так; 

в) ні, адже термін випробування не може перевищувати одного місяця; 

г) ні, адже термін випробування не може перевищувати двох місяців.  

9. По закінченню випробувального терміну (з 01.10. по 01.11. поточного 

року) працівник ще тиждень продовжував працювати. 08.11. поточного 

року його звільнено як такого, що не витримав випробування. Чи 

правомірні дії роботодавця? 

а) однозначно так; 

б) так, якщо у наказі про звільнення датою звільнення зазначено 01.11. 

поточного року; 

в) ні, адже строк випробування закінчився, а працівник продовжував 

працювати; відтак він вважається таким, що витримав випробування, і 
наступне розірвання трудового договору допускається лише на 
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загальних підставах; 

г) так, якщо у наказі про звільнення датою звільнення зазначено 08.11. 

поточного року. 

10. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган зобов'язаний: 

а) ознайомити працівника під розписку із його правами і обов'язками, 

умовами праці, наказом про прийняття на роботу, записом у трудовій 

книжці, колективним договором, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку.; 

б) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними 

для роботи засобами; 

в) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, 
гігієни праці і протипожежної охорони; 

г) усі відповіді правильні.  
11. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на 
підприємствах, в установах, організаціях або у фізичної особи, які 
пропрацювали: 

а) понад 7 днів; 

б) понад 5 днів; 

в) понад 3 дні; 
г) понад 14 днів. 

12. З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі 
наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і 
звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 

ознайомити працівника: 
а) під розписку в особовій картці (типова форма П-2); 

б) усно; в) під розписку в довільні формі; 
г) у довільні формі.  
13. Відповідно до статті 11 КЗпП колективний договір укладається на 
підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, які 
використовують найману працю і мають право: 

а) фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності; 
б) юридичної особи; 

в) як юридичної, так і фізичної особи суб’єкта підприємницької 
діяльності; 

г) установи та організації, що фінансується з бюджету.  

 

Тема 5. Робочий час 
Поняття, правові нормативи  і види робочого часу. Облік робочого 

часу. Підсумований облік робочого часу. Режим робочого часу. 

Спеціальні режими робочого часу. Ненормований робочий день Змінна 
робота. Гнучкий режим робочого часу. Вахтовий метод роботи. Робота в 
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нічний час. Надурочна робота.  
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке норматив робочого часу (РЧ)? Які види нормативів РЧ ви 

знаєте? 

2. Чим відрізняється нормальна тривалість РЧ від скороченого та 
неповного? 

3. Які особливості оплати праці при нормальному, скороченому та 

неповному РЧ? 

4. Які існують види обліку РЧ? Проведіть їх порівняння.  

5.  Що таке режим РЧ? Де і ким він визначається? 

6. Які ви знаєте спеціальні режими РЧ? 

7. Які особливості застосування ненормованого РЧ? 

8. Які законодавчі обмеження застосування змінного режиму РЧ? 

9. Які законодавчі основи застосування гнучкого режиму РЧ? 

10. В чому особливість вахтової роботи? 

11. Які особливості правового регулювання праці у нічний час? 

12. Що таке надурочний час? Які правові основи його застосування? 

Тести для самоконтролю: 

1. За тривалістю прийнято розрізняти такі види робочого часу: 

а) нормальний; б) скорочений; 

в) ненормований; 

г) усі відповіді правильні. 
2. Частина І ст. 50 КЗпП встановлює правило відповідно до якого 

нормальна тривалість робочого часу працівників не може пере-
вищувати: 

а) 38 годин на тиждень; 

б) 40 годин на тиждень; 

в) 30 годин на тиждень; 

г) 36 годин на тиждень.  

3. Для працівників віком від 16 до 18 років статтею 51 КЗпП 

встановлено: 

а) неповний РЧ (36 годин на тиждень); 
б) скорочений РЧ (36 годин на тиждень); 
в) повний РЧ (40 год. на тиждень); г) ненормований РЧ.  

4. Для працівників віком від 14 до 15 років, які працюють в період 

канікул,  статтею 51 КЗпП встановлено: 

а) неповний робочий час (36 годин на тиждень); 

б) скорочений робочий час (36 годин на тиждень); 

в) повний робочий час (40 годин на тиждень); 
г) скорочений робочий час (24 години на тиждень). 

5. Скорочений РЧ відрізняється від неповного тим, що: 
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а) оплата праці за неповного РЧ здійснюється в розмірі повної 
тарифної ставки чи окладу, а при скороченому РЧ – пропорційно 

відпрацьованому РЧ; 

б) оплата праці як за скороченого, так і неповного РЧ здійснюється 

пропорційно відпрацьованому РЧ; 

в) оплата праці за скороченого РЧ здійснюється в розмірі повної 
тарифної ставки чи окладу, а при неповному РЧ – пропорційно 

відпрацьованому РЧ; 

г) оплата праці як за скороченого, так і неповного РЧ здійснюється в 

розмірі повної тарифної ставки чи окладу. 

6. Якщо працівник працює на умовах неповного РЧ, то оплата його 

праці здійснюється: 
а) в повному розмірі тарифної ставки (посадового окладу); 

б) пропорційно відпрацьованому часу; 

в) залежно від виробітку; г) вірні відповіді б і в.  

7. Якщо працівник працює на умовах неповного або скороченого 

робочого часу, то обсяг його прав у трудовій сфері: 
а) не змінюється (поширюються усі норми трудового законодавства); 
б) обмежується (втрачається право на оплачувані щорічні відпустки); 

в) обмежується (втрачається право на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування); 

г) розширюється (поширюється право на вільне розпорядження 

робочим часом).  

8. Для яких із нижче зазначених категорій працівників роботодавець 
на їх прохання зобов’язаний встановлювати неповний робочий час: 
а) молодь, що працевлаштовується на перше робоче місце; 
б) особи передпенсійного віку; 

в) жінки, що мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; 
г) особи, що вийшли з місць позбавлення волі.  
9. Відповідно до чинного законодавства України застосовуються такі 
види обліку робочого часу (РЧ): 

а) поденний та гнучкий; 

б) поденний (звичайний) та підсумований; 

в) річний та квартальний; г) місячний та гнучкий.  

10. Відповідно до ст. 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в 

установах і організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, 

дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами 

виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної 
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категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу 

застосовується такий облік робочого часу, як: 

а) звичайний (поденний); 

б) неповний; 

в) гнучкий; 

г) підсумований.  

11. Виходячи з виробничих потреб, роботодавець за погодженням з 
виборним органом первинної профспілкової організації або в 

колективному договорі може встановлювати з урахуванням характеру 

і умов праці тривалість роботи протягом дня за підсумованим обліком 

робочого часу до: 

а) 8 годин на зміну; 

б) 10 годин на зміну; 

в) 12 годин на зміну; 

г) 9 годин на зміну. 

12. Обліковим періодом при підсумованому обліку РЧ може бути: 

а) місяць; 

б) квартал; 

в) рік; 

г) усі відповіді правильні.  
13. Режим роботи працівників підприємства встановлює: 
а) КЗпП України; 

б) Міністерство соціальної політики; 

в) власник (роботодавець) за погодженням з профспілкою; 

г) трудовий колектив (більшістю голосів).  

14. Нічним вважається робочий час: 
а) з 9 години вечора до 5 години ранку; 

б) з 10 години вечора до 6 години ранку; 

в) з 11 години вечора до 7 години ранку; 

г) з 12 години вечора до 8 години ранку. 
 

Тема 6. Час відпочинку 

Перерви для відпочинку і харчування. Вихідні дні. Святкові та 
неробочі дні. Види відпусток. Право на щорічну відпустку. Тривалість 
щорічної відпустки. Порядок надання та оплати щорічної відпустки. 

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. 
Соціальні відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати. 

Питання для самоперевірки: 

1. Які правові обмеження часу для відпочинку та харчування?  

2. Який порядок визначення вихідних днів? 

3. У яких випадках дозволяється залучення працівників до роботи у 

вихідний день? 

4. Перерахуйте святкові та неробочі дні відповідно до КЗпП України. 

5. Які види відпусток передбачені Законом України «Про відпустки»? 
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6. Які правові умови надання щорічної основної та додаткової 
відпустки? 

7. Які правові обмеження тривалості щорічної відпустки? 

8. Хто із суб’єктів ринку праці визначає конкретний період надання 

щорічної відпустки? 

9. Які правові засади відкликання працівника із щорічної відпустки? 

10. З яких підстав щорічна відпустка може бути продовжена або 

перенесена на інший період? 

11. Обґрунтуйте можливість та правові обмеження неотримання 

щорічної відпустки. 

12. Яким чином законодавство регламентує можливість поділу 

щорічної відпустки на частини? 

13. Який порядок та умови отримання додаткової відпустки у зв’язку з 
навчанням? 

14. Які особливості виходу працівників у соціальну відпустку? 

15. Який порядок та умови виходу у відпустку без збереження 

заробітної плати? 

Тести для самоконтролю: 

1. Відповідно до с. 66 КЗпП працівникам надається перерва для 

відпочинку і харчування тривалістю: 

а) не менше двох годин; 

б) не більше однієї години; 

в) не більше двох годин; 

г) не менше однієї години.  

2. В період обідньої перерви працівник перебував за межами 

підприємства у сімейних справах. Вчасно повернувшись на роботу по 

її закінченні, був повідомлений роботодавцем, що він порушив 

правила внутрішнього трудового розпорядку. Чи правомірні дії 
роботодавця? 

а) так, адже під час обідньої перерви працівник зобов’язаний 

харчуватися; 

б) так, адже в період обідньої перерви працівник не має права 
відлучатися з підприємства; 

в) ні, адже час обідньої перерви працівник має право використовувати 

на власний розсуд (в т.ч. покидати підприємство); 

г) так (в частині нецільового використання обідньої перерви 

працівником), ні (в частині вимог не покидати підприємство).  

3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи 

працівників скорочується: 

а) на 1 годину; б) на 2 години; 
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в) на 0,5 години; г) не скорочується взагалі.  
4. Щорічна відпустка відповідно до законодавства становить не 
менше: 

а) 24 календарних дні; 
б) 14 календарних днів; 

в) 7 календарних днів; 

г) 12 календарних днів. 

5. Відповідно до с. 70 КЗпП тривалість щотижневого безперервного 

відпочинку повинна бути не меншою ніж: 

а) 40 годин; 

б) 38 годин; 

в) 50 годин; 

г) 42 години.  

6. Водій місцевого депо (громадський транспорт) відповідно до 

графіків змінності працював 5 днів на тиждень (в тому числі в суботу 

та неділю). Вихідні дні протягом тижня припали на понеділок та 
вівторок. Чи правомірні такі дії роботодавця відносно визначення 
вихідних днів? 

а) ні, адже неділя є загальним вихідним днем; 

б) ні, адже субота і неділя є загальними вихідними днями; 

в) так, адже депо  належить до підприємств, робота яких не може 
бути зупинена у зв’язку з необхідністю транспортного 

обслуговування населення; відтак вихідні дні протягом тижня 

визначаються за графіками змінності; 
г) так, адже це не зашкодили здоров’ю працівника.  
7. Працівник був викликаний на роботу у вихідний день у зв’язку з 
необхідністю виконання вантажо-розвантажувальних робіт (мало 

місце скупчення вантажів у пункті призначення). Він був проти таких 

дій роботодавця. Чи правомірні дії роботодавця? 

а) ні, адже не було згоди працівника; 
б) так, адже причина виклику на роботу була винятковою та 

передбачена чинним законодавством; 

в) ні, адже неділя – загальний вихідний день; 
г) так, адже у разі виробничої потреби роботодавець має право 

викликати працівників на роботу не залежно від причин такої 
необхідності.  

8. У святкові дні робота працівників: 

а) не допускається в будь-якому випадку; 

б) допускається у разі наявності вказівки роботодавця; 

в) допускається за умови згоди працівника; 
г) не допускається за виключенням роботи, припинення якої 

неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі 
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підприємства), необхідність обслуговування населення. 

9. Працівник повинен бути повідомлений про дату початку відпустки 

не пізніше як за: 
а) 14 днів; б) 10 днів; в) 30 днів; г) 5 днів. 

10. Для роботи в нічний час може бути залучено такі категорії 
працівників: 

а) вагітні жінки; б) осіб, молодших 18 років; 

в) жінок, які мають дітей віком до 3-х років; 

г) інвалідів ІІІ групи. 

11. Початок і закінчення щоденної роботи регламентується: 

а) Кодексом законів про працю; 

б) правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

в) ЗУ «Про охорону праці»; 

г) усною домовленістю між працівником і роботодавцем. 

12. Якщо працівник звільнився з роботи, але при цьому він не був у 

відпустці за останній рік, то: 

а) дні його відпустки «згорають»; 

б) він може піти у відпустку після звільнення з роботи; 

в) йому надається грошова компенсацію за невикористану відпустку; 

г) немає вірної відповіді. 
13. Якщо працівник щойно влаштувався на роботу, то він може піти у 

відпустку лише через: 
а) 6 місяців; б) 1 рік; в) 3 місяці; г) 12 місяців.  

14. Якщо працівник хворів 5 днів, перебуваючи у щорічній відпустці, 
що засвідчує медична довідка, то: 

а) тривалість відпустки продовжується на 5 днів; 

б) тривалість відпустки не змінюється; 

в) тривалість відпустки скорочується на 5 днів; 

г) немає вірної відповіді. 
15. Робота у вихідний день може компенсуватися: 

а) наданням іншого дня відпочинку або оплатою праці у подвійному 

розмірі; 
б) виключно наданням іншого дня відпочинку;  

в) виключно оплатою праці у подвійному розмірі; 
г) наданням іншого дня відпочинку з оплатою праці у подвійному 

розмірі. 
16. Відповідно до ЗУ «Про відпустки» в Україні передбачено такі 
види відпусток: 
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а) щорічна відпустка (основна і додаткова); 
б) творча відпустка; в) соціальна відпустка; 
г) всі відповіді правильні.  
17. Щорічна відпустка відповідно до законодавства України не 
включає такої відпустки: 

а) основної; 
б) додаткова за особливий характер праці; 
в) додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами 

праці; 
г) додаткова відпустка у зв’язку з навчання.  

18.  Щорічна додаткова  відпустка  за  особливий  характер   праці не 
надається:  

а) працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-

емоційним навантаженням; 

б) працівникам з ненормованим робочим днем; 

в) працівникам, які навчаються в аспірантурі без відриву від 

виробництва; 
г) усі відповіді правильні.  
19. Тривалість відпусток розраховується в: 

а) робочих днях; 

б) святкових днях; 

в) календарних днях; 

г) вихідних та неробочих днях.  

20. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних 

відпусток: 

а) враховуються; б) не враховуються; 

в) враховуються або не враховуються за рішенням роботодавця; 

г) враховуються або не враховуються за рішенням профспілки.  

21. Щорічна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 

календарні дні за: 
а) відпрацьований квартал; 

б) відпрацьований рік; 

в) відпрацьованих 6 місяців; 

г) відпрацьованих 8 місяців.  

22. Щорічні відпустки в зручний для працівника час надається для: 

а) осіб молодше 25 років; б) жінкам; 

в) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); 
г) особам передпенсійного віку.  

23. Працівник, перебуваючи у щорічній відпустці, захворів (засвідчує 
листок тимчасової непрацездатності). Як це вплине на тривалість 
відпустки? 

а) не впливає на тривалість відпустки; 
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б) відпустка повинна бути продовжена на кількість днів тимчасової 
непрацездатності або ж перенесена на інший період; 

в) відпустка може бути продовжена на кількість днів тимчасової 
непрацездатності у разі відповідного бажання роботодавця; 

г) працівник має бути відкликаний із відпустки.  

24. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної  тривалості 
протягом: 

а) одного року; 

б) двох років підряд; 

в) трьох років підряд; 

г) п’яти років підряд.  

25. Щорічна відпустка може бути поділена на прохання працівника на 
частини: 

а) будь-якої тривалості; 
б) будь-якої тривалості, за умови, що основна безперервна її частина 

становитиме не менше 14 кал. днів; 

в) будь-якої тривалості, за умови, що основна безперервна її частина 
становитиме не менше 5 кал. днів; 

г) будь-якої тривалості, за умови, що основна безперервна її частина 
26. Заробітна плата  працівникам за час щорічної відпустки 

виплачується не пізніше ніж за: 
а) три тижні до її початку; 

б) два тижні до її початку; 

в) тиждень до її початку; 

г) три дні до її початку.  

27. Якщо працівник звільнився з роботи, але при цьому він не був у 

відпустці за останній рік, то: 

а) він може піти у відпустку після звільнення з роботи; 

б) йому надається грошова компенсацію за невикористану відпустку; 

в) дні його відпустки «згорають»; г) немає вірної відповіді.
28. Працівник використав частину щорічної відпустки тривалістю 24 

днів, а за решту (15 днів відпустки) виявив бажання отримати 

компенсацію. Чи правомірні його дії? 

а) ні, він має використати відпустку повної тривалості; 
б) так, у разі згоди роботодавця; 

в) ні, оскільки використана частина відпустки має бути не менше 30 

днів; 

г) так, адже він може вільно обирати між відпусткою та її грошовою 

компенсацією без будь-яких обмежень.  

29. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості навчальних 

відпусток: 

а) не включаються; б) включаються; 
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в) включаються за умови згоди роботодавця; 

г) не включаються за умови згоди працівника.  
30. При визначенні тривалості навчальної відпустки для працівників, 

які навчаються у вищих навчальних закладах, не враховується такий 

критерій: 

а) форма навчання; б) курс навчання; 

в) рівень акредитації навчального закладу; 

г) місце розташування вузу.  

31. Відповідно до листа вузу працівник підприємства, який навчається 

заочно, має прибути на сесію з 10.12. по 28.12. поточного року. 

Роботодавець погоджується  надати йому навчальну відпустку лише з 
15.12. поточного року, мотивуючи це виробничою необхідністю. Чи 

правомірні дії роботодавця? 

а) так, адже це відповідає інтересам виробництва; 
б) ні, роботодавець повинен надавати навчальну відпустку у період, 

що визначений навчальним закладом; 

в) так, оскільки тривалість сесії є досить тривалою; 

г) так, адже конкретні терміни надання навчальної відпустки повинен 

визначати роботодавець.  

32. Жінці,  яка  працює  і  має  двох  або  більше дітей віком до 15  

років щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю: 

а) 10 кал. днів; 

б) 12 кал. днів; 

в) 5 кал. днів; 

г) 15 кал. днів.  

33. Працівник, посилаючись на сімейні обставини, написав заяву з 
проханням надати йому відпустку без збереження заробітної плати з 
10.10. по 30.10. поточного року. Роботодавець погодився надати йому 

таку відпустку з 11.10. по 26.10. поточного року, пояснюючи зе 
виробничою необхідністю. Чи правомірні дії роботодавця ? 

а) ні, адже в період цієї відпустки працівник не отримує заробітну 

плату, відтак може самостійно визначати її тривалість та 
конкретні терміни; 

б) так, адже тривалість та терміни відпустки без збереження 

заробітної плати відповідно до законодавства України встановлює 
роботодавець в односторонньому порядку; 

в) так, адже термін відпустки без збереження зарплати не може 
перевищувати 15 кал. днів на рік, а конкретний період надання 
цієї відпустки має бути узгоджений між працівником і 
роботодавцем; 
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г) ні, адже це суперечить інтересам працівника.  
Тема 7. Оплата праці 

Правові засади оплати праці в Україні. Правові основи організації 
оплати праці на підприємствах. Виплата заробітної плати. Порядок 

оплати праці у святкові, неробочі  та вихідні дні. Оплата праці в 

надурочний, нічний час, інших умовах праці.  
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке мінімальна заробітна плата? Яким категоріям працюючим 

вона гарантована? 

2. Які правові засади організації оплати праці на підприємстві? 

3. 6. Яка форма, порядок та періодичність виплати заробітної плати на 
підприємствах відповідно до законодавства України? 

4. Які законодавчі обмеження розміру відрахувань із заробітної плати? 

5. Яка відповідальність передбачена законодавством за затримку виплати 

заробітної плати? 

6. Який порядок оплати праці у святкові та неробочі дні? 

7. Яка особливість оплати праці у нічний час? 

8. Який порядок оплати праці у надурочний час? 

Тести для самоконтролю: 

1. Заробітна плата за просту некваліфіковану працю, нижче якої не може 
здійснюватись оплата називається: 

а) погодинною; 

б) базовою; 

в) відрядною; 

г) мінімальною. 

2. Мінімальна заробітна плата встановлюється в розмірі: 
а) не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

б) не нижче прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; 

в) не нижче середньої заробітної плати в Україні; 
г) не нижче заробітної плати на підприємстві. 

3. Заробітна плата повинна виплачуватися: 

а) не рідше одного разу на місяць; б) не рідше трьох разів на місяць; 

в) не рідше двох разів на місяць; г) не більше двох разів на місяць. 

4. Проміжок часу, через який повинна виплачуватись заробітна плата, не 
повинен перевищувати: 

а) 16 календарних днів; 

б) 14 календарних днів; 

в) 20 календарних днів; 

г) 7 календарних днів. 

5. Якщо дата виплати заробітної плати припадає на вихідний день, то: 

а) заробітна плата виплачується після вихідного дня; 

б) заробітна плата виплачується в вихідний день; 

в) виплата заробітної плати переноситься на наступний місяць; 

г) заробітна плата виплачується напередодні вихідного дня. 
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6. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці 
належить до: 

а) основної заробітної плати; б) додаткової заробітної плати; 

в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат; 
г) всі відповіді вірні. 
7. Винагорода за працю понад установлені норми, за винахідництво та 
особливі умови праці належить до: 

а) основної заробітної плати; б) додаткової заробітної плати; 

в) основної та додаткової заробітної плати; 

г) всі відповіді вірні. 
8. Відповідно до КЗпП України оплата праці в надурочний час 
здійснюється: 

а) у «звичайному» розмірі; 
б) на 50 % вище від аналогічної роботи у денний час; 
в) за погодинною системою – в подвійному розмірі годинної ставки; за 

відрядною – виплачується доплата у розмірі 100 % тарифної ставки за 
всі  відпрацьовані надурочні години; 

г) за погодинною системою – на 1,5 рази вище від тарифних ставок; за 
відрядною – виплачується доплата у розмірі 50 % тарифної ставки за 
всі  відпрацьовані надурочні години. 

9. Відповідно до КЗпП України оплата праці в нічний час здійснюється: 

а) у підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою 

угодами та колективним договором; 

б) у підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою 

угодами та колективним договором, але не нижче 25 % тарифної 
ставки за кожну годину роботи у нічний час; 

в) у підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою 

угодами та колективним договором, але не нижче 30 % тарифної 
ставки за кожну годину роботи у нічний час; 

г) у підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою 

угодами та колективним договором, але не нижче 20 % тарифної 
ставки за кожну годину роботи у нічний час. 

10. Необхідність дотримання мінімального розміру заробітної плати в 

Україні поширюється на: 
а) державні підприємства та органи державної влади; 

б) приватні підприємства; 
в) фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю.; 

г) усі підприємства, установи, організації (не залежно від форми 

власності), фізичних осіб, які використовують найману працю.  
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11. Працівник, протягом 15 днів місяця перебував на лікарняному. За цей 

місяць роботодавець виплати йому заробітну плату, розмір якої був 

нижче мінімального. Свої дії він пояснив тим, що заробітна плата була 

нарахована пропорційно відпрацьованому часу. Чи правомірні дії 
роботодавця? 

а) ні, розмір зарплати працівника повинен бути не нижче мінімальної; 
б) так (якщо розмір його місячого посадового окладу за умови 

відпрацювання місячної норми часу є не нижче мінімальної заробітної 
плати); 

в) ні, адже працівник не працював з поважних причин; 

г) так, роботодавець має право встановлювати розмір заробітної плати на 
свій розсуд (мінімальна зарплата поширюється лише на державні 
підприємства).  

12. В першочерговому порядку на підприємстві здійснюється виплата: 
а) за договорами постачання продукції; 
б) податків;  в) заробітної плати; 

г) за зберігання продукції на складі. 
 

Тема 8. Дисципліна праці. Дисциплінарне стягнення та матеріальна 

відповідальність 

Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Заохочення як метод забезпечення трудової дисципліни. Стягнення за 
порушення трудової дисципліни. Матеріальна відповідальність 

працівників. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що вважається порушенням трудової дисципліни? Наведіть приклади. 

2. Який порядок прийняття правил внутрішнього трудового розпорядку 

на підприємстві? 

3. Що таке заохочення? Які правові засади його реалізації? 

4. Які обмеження щодо застосування заохочень передбачені 
законодавством? 

5. Що таке дисциплінарне стягнення? Які його види передбачені 
законодавством? 

6. Які часові обмеження застосування дисциплінарного стягнення 

передбачені законодавством? 

7. Які види матеріальної відповідальності працівників передбачені 
законодавством? 

Тести для самоконтролю: 

1. За грубе порушення технологічної дисципліни роботодавець знизив 

кваліфікаційний розряд працівника з 5-го до 3-го. Чи правомірні дії 
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роботодавця? 

а) так; 

б) так, за умови згоди профспілки; 

в) ні, адже знижувати кваліфікацію можна лише на один розряд; 

г) ні, адже знижувати кваліфікацію потрібно було до 1-го розряду.  

2. У колективному договорі підприємства передбачено можливість 

виплати заробітної плати в натуральній формі. Користуючись таким 

положенням, роботодавець виплатив заробітну плату робітникам цеху 

повністю в натуральній формі. Чи правомірні дії роботодавця?  

а) так, адже такий порядок оплати праці закріплено в колективному 

договорі; 
б) ні, адже відповідно до законодавства розмір натуральної оплати праці 

не повинен перевищувати 30% нарахованої за місяць зарплати; 

в) так, за умови згоди профспілки; 

г) ні, адже відповідно до законодавства розмір натуральної оплати праці 
не повинен перевищувати 50% нарахованої за місяць зарплати. 

3. При кожній  виплаті  заробітної  плати  загальний розмір усіх 

відрахувань  не  може  перевищувати: 

а) 20%; б) 25%; в) 30%; г) 15%.  

4. Відповідно до законодавства України оплата праці у святкові та 
неробочі дні здійснюється: 

а) у «звичайному» розмірі; 
б) у підвищеному розмірі (відрядникам – за подвійними розцінками; 

погодинникам – в розмірі подвійної денної тарифної ставки); 

в) у підвищеному розмірі (відрядникам – за потрійними розцінками; 

погодинникам – в розмірі потрійної денної тарифної ставки); 

г) у підвищеному розмірі (проводиться доплата у розмірі 20% від 

тарифної заробітної плати). 

5. Працівник працював у святковий день, оплата праці в який має 
проводиться у підвищеному розмірі. Роботодавець в цілях економії 
коштів запропонував працівнику компенсувати підвищений розмір 

зарплати за роботу у святковий день наданням іншого дня відпочинку. Чи 

правомірні дії роботодавця? 

а) так, за умови згоди працівника; 
б) так, за умови згоди профспілки; 

в) ні, адже компенсація (заміна) підвищеної оплати за роботу у святкові 
та неробочі дні наданням іншого дня відпочинку законодавством не 
передбачена; 

г) так, за умови відсутності коштів та необхідності їх економити.  

6. Робота у вихідний день, який є загальним вихідним днем або 
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визначений графіком роботи (змінності), оплачується: 

а) у подвійному розмірі; б) у «звичайному» розмірі; 
в) у підвищеному розмірі (доплата – 50%); 

г) у підвищеному розмірі (доплата – 30%). 

7. Працівнику за успіхи у роботі було оголошено подяку та виплачено 

премію. Чи правомірні такі дії роботодавця? 

а) ні, адже можна застосовувати лише один вид заохочення; 

б) так, адже відповідно до законодавства до працівника може бути 

застосовано не більше двох видів заохочення одночасно; 

в) так, адже законодавством не обмежено поєднання кількох видів 

заохочення одночасно; 

г) ні, адже на такі дії потрібна згода профспілки.  

8. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення до працівника 
роботодавець зобов'язаний: 

а) отримати від працівника письмове пояснення; 

б) отримати від працівника усне пояснення; 

в) отримати згоду працівника; 
г) отримати відповідне позитивне рішення суду.  

9. Дисциплінарне стягнення може застосовуватись роботодавцем до 

працівника: 
а) не раніше 1 місяця з дня вчинення проступку; 

б) не пізніше 1 року з дня вчинення проступку; 

в) не пізніше 1 місяця з дня виявлення проступку; 

г) не пізніше 1 тижня з дня виявлення проступку. 

10. Дисциплінарне стягнення може застосовуватись роботодавцем до 

працівника: 
а) не пізніше шести місяців із дня вчинення проступку; 

б) не пізніше шести місяців із дня виявлення проступку; 

в) не пізніше трьох місяців із дня виявлення проступку; 

г) не пізніше трьох місяців із дня виявлення проступку. 

11. До працівника, який порушив трудову дисципліну, роботодавець 
застосував такі заходи дисциплінарного стягнення як догана та 
звільнення. Чи правомірні дії роботодавця? 

а) однозначно так; 

б) так, за умови дозволу профспілки; 

в) ні, адже за кожне порушення трудової дисципліни може 
застосовуватися лише одне дисциплінарне стягнення (або догана або 

звільнення); 

г) ні, адже звільняти працівника за порушення трудової дисципліни не 
можна; тобто в даному випадку можна було застосовувати лише 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

догану.  

12. Працівнику, який порушив трудову дисципліну, роботодавець виніс 
догану та позбавив його премії. Чи правомірні дії роботодавця? 

а) однозначно так, адже позбавлення премії не є дисциплінарним 

стягненням; 

б) ні, адже за кожне порушення трудової дисципліни може 
застосовуватися лише одне дисциплінарне стягнення (або догана або 

позбавлення премії); 
в) так, лише за умови згоди профспілки; 

г) немає правильної відповіді.  
13. Які категорії працівників і в яких випадках несуть повну матеріальну 

відповідальність: 

а) працівники — за зіпсуття (знищення) через недбалість матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції) під час їх вироблення; 

б) керівники (їх заступники) – за зайві грошові виплати, неправильний 

облік і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей; 

в) працівники – за втрачені цінності, які були одержані під звіт за 
дорученням; 

г) усі відповіді правильні.  
 

Тема 9. Зміна умов трудового договору. Переведення на іншу роботу 

Зміна істотних умов праці. Види переведень. Порядок переведення на 
іншу роботу. Документальне оформлення зміни істотних умов праці та 
переведення на іншу роботу.   

Питання для самоперевірки: 

1. Які складові включають істотні умови праці? 

2. Який порядок дій роботодавця при зміні істотних умов праці 
працівника? 

3. Які види переведень потребують попередньої згоди працівника? 

4. У яких випадках переведення працівника на іншу роботу не потребує 
його згоди? 

Тести для самоконтролю: 

1. Про зміну істотних умов праці роботодавець зобов’язаний попередити 

працівника за: 
а) три місяці; 
б) півроку; 

в) два місяці; 
г) невизначений термін.  

2. Переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві, а 
також переведення на роботу на інше підприємство може здійснюватися 
за таких умов: 

а) згода працівника; б) згода профспілки; 
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в) виробнича необхідність; г) немає правильної відповіді. 
3. Під час переведення працівника на іншу роботу на тому ж самому 

підприємстві з ініціативи роботодавця у звязку із змінами у виробництві 
та праці необхідно: 

а) отримати згоду працівника; б) отримати згоду профспілки; 

в) встановити випробувальний термін для працівника; 
г) усі відповіді правильні. 
4. Для переведення працівника з ініціативи роботодавця на роботу в іншу 

місцевість необхідно: 

а) отримати згоду працівника; б) отримати згоду профспілки;

в) встановити випробувальний термін для працівника; 
г) усі відповіді правильні. 
5. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим 

договором, у зв’язку з виробничою необхідністю потребує: 
а) лише ініціативи роботодавця; б) згоди працівника; 
в) рішення загальних зборів трудового колективу (струкутрного 

підрозділу); 

г) усі відповіді правильні.  
6. Для  переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим 

договором, для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, 
епідемій, епізоотій, виробничих аварій потребує: 
а) згоди працівника;  б) згоди профспілки; 

в) ініціативи роботодавця (якщо відповідна робота не протипоказана 
працівникові за станом здоров'я); 

г) усі відповіді правильні.  
7. Переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим 

договором, для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, 
епідемій, епізоотій, виробничих аварій, можливе строком: 

а) до одного року; 

б) до трьох місяців; 

в) до одного місяця; 

г) до двох місяців.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ. ТРУДОВІ СПОРИ 

 

Тема 10. Підстави та особливості припинення трудового договору  

Підстави припинення трудового договору. Припинення трудового 

договору за угодою сторін. Звільнення у зв’язку із закінченням строку 

дії трудового договору. Припинення трудового договору у зв’язку з 
призовом або вступ працівника на військову службу. Припинення 

трудового договору у зв’язку з переведенням на інше підприємство. 
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Припинення трудового договору у зв’язку з відмовою працівника від 

переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а 
також від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов 

праці. Припинення трудового договору у зв’язку з набранням законної 
сили вироком суду.  

Питання для самоперевірки: 

1. Перерахуйте законодавчо визначені підстави припинення трудового 

договору. 

2. Який порядок припинення трудового договору за згодою сторін? 

3. Який порядок звільнення працівника у зв’язку із закінченням 

строку дії трудового договору? 

4. Який порядок припинення трудового договору у зв’язку з призовом 

або вступ працівника на військову службу? 

5. Які особливості припинення трудового договору у зв’язку з 
набранням законної сили вироком суду? 

6. Який порядок припинення трудових відносин з підстав, що 

передбачені контрактом? 

Тести для самоконтролю: 

1. Відповідно до с. 36 КЗпП до підстав припинення трудового 

договору не належить: 
а) угода сторін; б) досягнення пенсійного віку; 

в) призов або вступ працівника на військову службу; 

г) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість 
разом з підприємством.  

2. При розірванні трудового договору за угодою сторін (п. 1 с. 36 

КЗпП) припинення трудових відносин повинне здійснюватись в строк: 

а) два тижні; б) два місяці; 
в) про який просить працівник; 

г) визначений сторонами (роботодавцем і працівником).  

3. Ініціатором припинення трудового договору за угодою сторін (п. 1 

с. 36 КЗпП) може бути: 

а) лише роботодавець; 

б) лише працівник; 

в) лише профспілкова організація; 

г) як роботодавець, так і 
працівник. 

4. За угодою сторін (п. 1 с. 36 КЗпП) може бути припинений трудовий 

договір: 

а) безстроковий; 

б) строковий; 

в) на виконання певної роботи; 

г) усі відповіді правильні.   
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5. У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку дії 
трудового договору (п. 2 с. 36 КЗпП) датою звільнення є: 
а) дата, яка відповідає двохтижневому терміну після закінчення дії 

трудового договору; 

б) дата, яка відповідає двохмісячному терміну після закінчення дії 
трудового договору; 

в) останній день роботи; 

г) дата, що визначена роботодавцем.  

6. Припинення трудового договору у зв’язку із закінченням строку 

його дії (п. 2 с. 36 КЗпП) не потребує: 
а) заяви із відповідним бажанням працівника; 
б) витягу зборів трудового колективу  із відповідним рішенням; 

в) дозволу профспілки; г) усі відповіді правильні.   
7. Якщо наступного дня після закінчення дії строкового трудового 

договору працівник знову виходить на роботу, а роботодавець 
допускає його до роботи, то: 

а) дія трудового договору вважається продовженою на невизначений 

строк; 

б) дія трудового договору продовжується на один день; 

в) дія трудового договору продовжується на один місяць; 

г) дія трудового договору припинена, а робота в цей день вважається 

безоплатним волевиявленням працівника.  
8. У період тимчасової непрацездатності (відпустки) звільнити 

працівника у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (п. 

2 с. 36 КЗпП) роботодавець: 

а) має право; б) не має права; 
в) має право лише за згодою профспілки; 

г) має право лише за згодою працівника.   
9. Для оформлення звільнення у зв’язку з призовом або вступом на 

військову службу (п. 3 с. 36 КЗпП), працівник не повинен подавати: 

а) заяву про звільнення; 

б) повістку про призив на військову службу; 

в) довідку про стан здоров’я; г) усі відповіді правильні. 
10. Датою звільнення працівника у зв’язку з призовом або вступом на 
військову службу (п. 3 с. 36 КЗпП) є: 
а) дата, визначена воєнкоматом; 

б) дата, що визначається угодою сторін, але не пізніше дня призову; 

в) дата, яка відповідає двохмісячному терміну після пред’явлення 
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повістки роботодавцю; 

г) дата, яка відповідає двохтижневому терміну після пред’явлення 
повістки роботодавцю.  

Тема 11. Звільнення з ініціативи працівника  

Порядок припинення безстрокового трудового договору з 
ініціативи працівника. Порядок припинення строкового трудового 

договору з ініціативи працівника.  Поважні та неповажні причини 

розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Відкликання 

заяви про звільнення за власним бажанням.  

Питання для самоперевірки: 

1. Який порядок розірвання строкового трудового договору з 
ініціативи працівника? 

2. Перерахуйте підстави звільнення працівника  за власним 

бажанням без дотримання визначеного строку  попередження. 

3. Який порядок припинення строкового трудового договору з 
ініціативи працівника? 

4. Який порядок відкликання працівником  заяви про звільнення за 

власним бажанням? 

Тести для самоконтролю: 
1. Працівник повинен попередити роботодавця про бажання розірвати 

безстроковий трудовий договір: 

а) письмово за два тижні; 
б) усно або письмово за два тижні; 

в) письмово за два місяці; 
г) усно або письмово за два місяці. 

2. Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення 
продовжує працювати і не вимагає розірвати трудовий договір, то 

роботодавець: 

а) не вправі його звільнити ні за яких умов; 

б) повинен його звільнити протягом тижня; 

в) не вправі його звільнити крім випадку, коли на його місце запрошений 

інший працівник, якому не може бути відмовлено; 

г) самостійно вирішує, звільняти працівника чи залишати працювати. 

3. Працівник написав заяву про звільнення за власним бажанням, яка 
датована 10.10. з проханням звільнити його  24.10. поточного року.  

Однак, зареєстрував відповідну заяву у секретаря лише 15.10 поточного 

року. З якої дати слід вираховувати двохтижневий строк для 
встановлення дати звільнення?  

а) з 10.10. поточного року; б) з 24.10. поточного року; 

в) з 15.10. поточного року; 
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г) з дати, що визначена роботодавцем.  

4. Працівник написав заяву про звільнення 15.03. поточного року. 

Роботодавець на наступний день підписав наказ про його звільнення. Чи 

правомірні дії роботодавця? 

а) так, адже працівник виявив відповідне бажання; 

б) ні, адже він мав дочекатися закінчення двохтижневого строку 

попередження; 

в) ні, адже він мав дочекатися закінчення двохмісячного строку 

попередження; 

г) так, за умови наявності згоди профспілки.  

5. Працівник написав заяву про звільнення 11.03. поточного року та 
наступний день не з’явився на роботу. Роботодавець звільнив його на 
наступний день за прогул без поважних причин (п. 4 с. 40 КЗпП). Чи 

правомірні дії роботодавця? 
а) ні, адже працівник документально його попередив про небажання 

продовжувати трудові відносини; 

б) так, адже працівник мав відпрацювати ще два тижні після подання 

заяви про звільнення; 

в) ні, роботодавець повинен був його звільнити за с. 38 КЗпП (розірвання 

трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи 

працівника); 
г) так (працівник мав відпрацювати ще два тижні після подання заяви 

про звільнення), за умови надання згоди профспілкою.   

6. Після закінчення строку попередження про звільнення за власним 

бажанням працівник: 

а) має право припинити роботу; 

б) повинен отримати письмову згоду роботодавця на припинення 

роботи; 

в) повинен отримати згоду профспілки на припинення роботи; 

г) повинен письмово повідомити роботодавця про те, що він 

припиняє роботу.  

7. Працівник може бути звільненим за власним бажанням без 
дотримання двотижневого строку попередження у випадку: 

а) переїзду на нове місце проживання; 

б) переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; 
в) вступу до навчального закладу; г) усі відповіді правильні.  
8. До випадків припинення трудового договору з ініціативи 

працівника без дотримання двотижневого строку попередження не 
належить: 
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а) догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку 

або дитиною-інвалідом; 

б) зміна місця проживання в межах одного населеного пункту; 

в) вихід на пенсію; г) вагітність.  

9. Працівник 65 років, який працював на даному підприємстві 10 

років, написав заяву про звільнення за власним бажанням із 
зазначенням дати звільнення наступного дня. Свої дії він мотивував 

виходом на пенсію. Чи правомірні його дії?  

а) так, він вправі вимагати припинити трудовий договір у визначений 

ним строк адже він пенсіонер; 

б) ні, він повинен відпрацювати ще два тижня після попередження 

роботодавця, оскільки він уже працював будучи на пенсії; 
в) ні,  він повинен відпрацювати ще два місяці  після попередження 

роботодавця; 

г) однозначно так, адже будь-який працівник, який написав заяву про 

звільнення, вправі визначати дату звільнення.  

10. Працівник, який попередив роботодавця про розірвання трудового 

договору, укладеного на невизначений строк,….: 

а) вправі відкликати заяву про звільнення в будь-який час; 
б) вправі відкликати заяву про звільнення до закінчення 

двохтижневого терміну попередження; 

в) вправі відкликати заяву про звільнення до закінчення 

двохмісячного  терміну попередження; 

г) не вправі відкликати заяву про звільнення.  

 

Тема 12. Звільнення з ініціативи роботодавця 

Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: 

зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або 

штату працівників; невідповідність займаній посаді або виконуваній 

роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я; 

систематичне невиконання працівником без поважних причин 

обов’язків; прогулу; нез'явлення на роботу протягом більш як 

чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності; 
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання  майна 
власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили.  

Питання для самоперевірки: 
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1. Перерахуйте законодавчі підстави розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавців. Звільнення із яких підстав потребує дозволу 

профспілки? 
2. Який розмір вихідної допомоги при звільненні?   

Тести для самоконтролю: 

1. Не допускається розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця у разі: 
а) перебування працівника у відпусті по вагітності та пологах; 

б) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

в) появи працівника на роботі у нетверезому стані; 
г) скорочення чисельності працівників. 

2. Про звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату 

на підприємстві (п. 1 ст. 40 КЗпП) роботодавець: 

а) має право попередити працівника за два тижні; 
б) має право попередити працівника за два місяці; 
в) зобов’язаний попередити працівника за два тижні; 
г) зобов’язаний попередити працівника за два місяці. 
3. При рівних продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на 
роботі в умовах скорочення чисельності та штату працівників надається: 

а) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових 

закладах без відриву від виробництва; 
б) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і 

раціоналізаторських пропозицій; 

в) учасникам бойових дій, інвалідам війни; 

г) всі відповіді правильні.  
4. Розірвання трудового договору в зв’язку зі змінами в організації 
виробництва і праці, скороченням чисельності або штату працівників 

(п. 1 ст. 40 КЗпП): 

а) потребує дозволу первинної профспілкової організації; 
б) потребує відповідної судової ухвали; 

в) потребує згоди працівника; г) усі відповіді правильні.   
5. В яких випадках припинення трудового договору з ініціативи 

роботодавця не потребує дозволу первинної профспілкової організації: 
а) поновлення на роботі працівника, який перед тим виконував цю 

роботу; 

б) поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; 

в) нез’явлення на роботі впродовж понад чотири місяці поспіль 

внаслідок тимчасової непрацездатності; 
г) прогул без поважних причин.  
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6. Попередивши працівника про наступне вивільненні за 2 місяці, 
роботодавець надіслав подання про звільнення працівника у зв’язку зі 
скороченням чисельності або штату (п. 1 ст. 40 КЗпП) до профспілки. 

Однак, так і не дочекавшись мотивованої відповіді профспілкового 

комітету, звільнив працівника по закінченню двох місяців. Чи правомірні 
дії роботодавця? 

а) ні, адже слід в обов’язковому порядку отримати дозвіл профспілки; 

б) так, адже профспілка не надала дозволу у визначені строки, відтак 

вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання 

трудового договору; 

в) так, адже дозвіл профспілки є формальним і навіть за його відсутності 
роботодавець вправі звільнити працівника; 

г) ні, адже слід було повторно надіслати подання до профспілки і 
очікувати відповіді.  

7. Працівник, який працював водієм, внаслідок втрати водійських прав (в 

порядку адміністративного стягнення його позбавлено права керувати 

транспортним засобом) був звільнений у зв’язку із невідповідністю 

займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої 
кваліфікації (п. 2 с. 40 КЗпП). Чи правомірні дії роботодавця? 

а) ні, адже не зважаючи на це, працівник не втратив своїх водійських 

навиків; 

б) ні, адже по закінченні строку адміністративного стягнення водійські 
права йому будуть повернені; 

в) так, за умов наявності згоди профспілки; 

г) так.  

8. За висновком атестаційної комісії щодо професійної  невідповідності 
працівника займаній посаді роботодавець його звільнив за систематичне 
невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених 

на нього трудовим договором (п. 3 с. 40 КЗпП). Чи правомірні дії 
роботодавця? 

а) так, за умови дозволу профспілки; 

б) ні, підставою звільнення мало б бути виявлена невідповідність 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я (п. 2 с. 40 КЗпП); 

в) ні, адже висновок атестаційної комісії не є підставою для звільнення 

(має лише інформаційний характер); 

г) так.  

9. Якщо працівника за результатами атестації визнано таким, що не 
відповідає займаній посаді, роботодавець має право його звільнити за 
пунктом 2 статті 40 КЗпП: 
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а) не пізніше двомісячного строку від дня атестації; 
б) не раніше двомісячного строку від дня атестації; 
в) не пізніше трьохмісячного строку від дня атестації; 
г) у строки визначені угодою сторін.  

10. До працівника у 2010 році роботодавець застосовував такий вид 

дисциплінарного стягнення як догана. У 2012 році за виробництво партії 
бракованої продукції  роботодавець його звільнив за систематичне 
невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених 

на нього трудовим договором (п. 3 ст. 40 КЗпП). Чи правомірні дії 
роботодавця? 

а) так, за умови дозволу профспілки; 

б) ні, адже звільнення з цих підстав можливе лише за умови, що до 

працівника протягом останнього року  застосовувалися заходи 

дисциплінарного стягнення; 

в) так, адже до працівника попередньо уже застосовували заходи 

дисциплінарного стягнення; 

г) ні, адже невиконання професійних обов’язків в даному випадку не 
є систематичним (попередньо до працівника мають бути 

застосовані не менше п’яти заходів дисциплінарного стягнення).  
11. Звільнення працівника за пунктом 3 статті 40 КЗпП (систематичне 
невиконання працівником без поважних причин обов’язків, 

покладених на нього трудовим договором) здійснюється в такі 
терміни: 

а) два місяці після виявлення відповідного дисциплінарного 

проступку; 
б) не пізніше одного місяця з дня виявлення дисциплінарного проступку 

та не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку; 

в) не пізніше шести  місяців з дня виявлення або  вчинення проступку; 

г) два тижні після виявлення відповідного дисциплінарного проступку. 

12. Звільнення працівника за пунктом 3 статті 40 КЗпП (систематичне 
невиконання працівником без поважних причин обов’язків) … : 

а) потребує слідчих дій МВС України; 

б) потребує згоди профспілкової організації; 
в) потребує згоди працівника; г) усі відповіді правильні. 
13. Працівник захворів. Тривалість його тимчасової непрацездатності 
відповідно до лікарняного листа становила три місяці. Після виходу на 

роботу роботодавець повідомив його, що він був звільнений за п. 5 с. 40 

КЗпП (звільнення у зв’язку тимчасовою непрацездатністю). Чи 

правомірні дії роботодавця ? 
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а) так, за умови дозволу профспілки; 

б) так, якщо це відповідає виробничим інтересам; 

в) ні, адже тривалість хвороби працівника тривала менше чотирьох 

місяців підряд; 

г) ні, адже хвороба працівника була офіційно підтверджена листом 

непрацездатності.  
14. Одному із працівників роботодавець повідомив, що у судовому 

порядку  було поновлено на роботі працівника, який раніше обіймав його 

посаду та був звільнений. Чи має право звільнити роботодавець 

працівника? 

а) так, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, скорочення 

чисельності або штату працівників (п. 1, с. 40 КЗпП); 

б) так, у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який перед тим 

виконував цю роботу (п. 6 с. 40 КЗпП); 

в) ні, адже працівник уже відпрацював певний час на підприємстві; 
г) має (якщо він надасть йому перевагу порівняно з іншим працівником).  

15. Трудовий договір може бути розірваний роботодавцем за п. 7 статті 40 

КЗпП України у разі появи працівника в нетверезому стані: 
а) у громадських місцях в будь-який час; 
б) на роботі (робочому місці) у робочий час; 
в) на роботі у будь-який час (як робочий, так і неробочий); 

г) будь-де та в будь-який час.   
16. Працівника, яка зявився на роботу, роботодавець направив на 
медичний огляд, за результатами якого було підтверджено факт його 

алкогольного сп’яніння. На наступний день працівник був звільнений у 

зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані (п. 7 с. 40 КЗпП). Чи 

правомірні дії роботодавця? 

а) ні, слід було попередити працівника про наступне вивільнення і 
звільнити через два місяці; 

б) ні, адже стан алкогольного сп’яніння працівника не призвів до 

негативних виробничих наслідків; 

в) так, за умови згоди 

профспілки; 

г) так.  

17. Вихідна допомога у розмірі, не меншому від середнього місячного 

заробітку, виплачується працівникам при розірванні трудового договору з 
підстав: 

а) зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або 

штату працівників; 

б) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 
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здоров'я; 

в) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

г) усі відповіді правильні.  
 

Тема 13. Трудові спори 

Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення. Порядок 

вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. Право на 
страйк та його реалізація. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке трудові спори? 

2. Які види трудових спорів ви знаєте? 

3. Вкажіть органи, які уповноважені розглядати трудові спори? 

4. Який порядок порядок розгляду трудових спорів комісіями по 

трудових спорах? 

5. Який загальний порядок розгляду трудових спорів судовими 

інстанціями? 

Тести для самоконтролю: 

1. Обов’язковий первинний орган з розгляду трудових спорів, що 

виникають на підприємстві: 
а) комісія з трудових спорів; 

б) профспілка; 
в) суд; 

г) роботодавець. 

2. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю 

здійснюють: 

а) профспілки; б) місцеві органи влади; 

в) Державний комітет України по нагляду за охороною праці; 
г) роботодавці.  
3. Комісія по трудових спорах обирається: 

а) місцевими радами народних депутатів; 

б) загальними зборами трудового колективу; 

в) адміністрацією підприємства; г) профспілкою.  

4. Комісія по трудових спорах створюється на підприємствах з 
чисельністю працівників: 

а) не менше 50 осіб; 

б) не менше 15 осіб; 

в) не більше 50 осіб; 

г) не менше 25 осіб.  

5. Рішення комісії по трудових спорах: 

а) є остаточним і підлягає негайному виконанню; 

б) може бути оскаржене в судовому порядку; 

в) є рекомендаційним та таким, що підлягає виконанню, у разі згоди 

сторін; 

г) передається в органи МВС для подальшого розслідування.  
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3. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Студенти спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» 

заочної та дистанційної форми навчання з дисципліни «Трудове право» 

виконують індивідуальну (контрольну) роботу.  Контрольна робота 
охоплює основні теми навчальної дисципліни «Трудове право» і 
зорієнтована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих 

при вивченні дисципліни, та набуття практичного досвіду їх 

використання при аналізі конкретних ситуацій у соціально-трудовій 

сфері.  
3.1. Структура та зміст індивідуальної роботи 

Теоретична частина індивідуальної роботи передбачає розкриття 
сутності чотирьох питань за нижче наведеним переліком: 

1. Загальна характеристика трудового права України в сучасних умовах. 
2. Трудове право України як одна із галузей в системі права України. 
3. Поняття трудового права України. 
4. Предмет трудового права України (поняття та особливості). 
5. Загальна характеристика принципів трудового права України (поняття, 

класифікація). 
6. Конституційні принципи трудового права України. 
7. Функції трудового права України. 
8. Система трудового права України (поняття та структура). 
9. Загальна характеристика суб’єктів трудового права України (поняття, 

класифікація). 
10. Правовий статус працівників як суб’єктів трудового права України 

(правосуб’єктність, права, обов’язки та відповідальність). 
11. Права та обов’язки працівника як суб’єкта трудових правовідносин. 
12. Правовий статус роботодавців як суб’єкта трудового права України 

(правосуб’єктність, права, обов’язки та відповідальність). 
13. Професійні спілки як суб’єкт трудового права України (поняття, 

правосуб’єктність, права та обов’язки). 
14. Загальна характеристика Кодексу Законів про працю як джерела 

трудового права України. 
15. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці  у системі 

джерел трудового права України. 
16. Правові засади працевлаштування в Україні. 
17. Трудовий договір (поняття, зміст та сторони). 
18. Обов’язкові та факультативні умови укладення трудового договору.  
19. Особливості  трудового та цивільно-правового договору. 
20. Форми трудового договору та випадки обов’язкового додержання 

письмової форми. 
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21. Поняття трудової функції та місця роботи за трудовим договором. 
22. Види трудового договору, їх загальна характеристика. 
23. Характеристика строкового трудового договору (поняття, умови та 

порядок укладення). 
24. Характеристика безстрокового трудового договору (поняття, умови та 

порядок укладення). 
25. Контракт у трудовому праві України (поняття, зміст та сфера 

застосування, категорії працівників, на яких розповсюджується). 
26. Характеристика трудового договору укладеного з фізичною особою – 

роботодавцем. 
27. Загальний порядок укладення трудового договору. 
28. Випробування при прийнятті на роботу (поняття, мета, випадки щодо 

заборони встановлення певним категоріям працівників, строки та 
результати за проведенням). 

29. Документи, необхідні при прийняття на роботу. 
30. Трудова книжка (поняття, вміст кола відомостей, порядок ведення). 
31. Зміна умов трудового договору. Переведення працівника на іншу 

роботу (поняття, види та умови). 
32. Припинення трудового договору (поняття, підстави класифікація та 

види) 
33. Загальні підстави припинення трудового договору. 
34. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника укладеного 

на невизначений строк (порядок та умови). 
35. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника укладеного 

на визначений строк (умови та порядок). 
36. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. 
37. Розірвання трудового договору за вимогою профспілкового органу. 
38. Гарантії при розірванні трудового договору з працівником за 

ініціативою роботодавця. 
39. Розірвання трудового договору за попередньою згодою 

профспілкового органу. 
40. Порядок надання згоди профспілковим органом на розірвання 

трудового договору з працівником. 
41. Оформлення звільнення працівника з роботи та проведення з ним 

розрахунку. 
42. Відсторонення від роботи (поняття, коло осіб, умови та порядок 

застосування). 
43. Робочий час (поняття та види). 
44. Загальна характеристика нормальної тривалості робочого часу 
45. Скорочений робочий час (поняття, умови та порядок надання, 

категорії працівників, на яких розповсюджується). 
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46. Неповний робочий час (поняття, умови та порядок надання, категорії 
працівників, на яких розповсюджується). 

47. Підсумований облік робочого часу.  
48. Режим робочого часу (поняття та елементи). 
49. Ненормований робочий час як форма організації робочого часу 

(поняття, категорії працівників, на яких розповсюджується та умови 
застосування). 

50.Вахтовий метод роботи  - як форма організації робочого часу (поняття 
та умови застосування). 

51. Гнучкий графік  – як форма організації робочого часу (поняття, коло 
осіб та умови застосування). 

52. Надурочні роботи (поняття, умови застосування). 
53. Змінна робота (поняття та умови залучення працівників). 
54. Облік робочого часу (поняття, види та умови застосування). 
55. Залучення працівників до роботи у святкові та вихідні дні (умови та 

порядок). 
56. Особливості праці окремих категорій працівників (жінок, молоді, 

дітей) 
57.Час відпочинку працівників (поняття та види). 
58. Загальна характеристика святкових та неробочих днів в системі видів 

відпочинку працівників. 
59.Відпустки (поняття, підстави класифікації та види). 
60.Щорічні відпустки: основна та додаткова (тривалість, порядок 

надання, види, поділ на частини). 
61.Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (умови та порядок 

надання). 
62.Творча відпустка (види, умови та порядок надання). 
63.Соціальні відпустки (види, умови та порядок надання). 
64. Відпустки без збереження заробітної плати (види, умови та порядок 

надання) 
65. Порядок та надання щорічних відпусток. 
66. Перенесення та продовження щорічної відпустки. 
67.Відкликання із щорічної відпустки. 
68.Відрахування із заробітної плати за час відпустки у разі звільнення 

працівника з роботи. 
69. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (умови та 

порядок надання). 
70. Правові основи нормування праці. 
71. Правове регулювання оплати праці. 
72. Правове регулювання заробітної плати.  
73. Мінімальна заробітна плата (поняття, умови визначення розміру, 

порядок його встановлення та перегляду). 
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74. Регулювання оплати праці в трудовому праві України. 
75. Оплата праці за особливих умов. 
76.Виплата заробітної плати (форми, строки, періодичність, місце). 
77. Гарантії та компенсації (поняття, розмежування, види, умови та 

порядок надання). 
78.Дисципліна праці та трудова дисципліна (поняття та співвідношення). 
79.Внутрішній трудовий розпорядок (поняття, складові, порядок 

затвердження) 
80.Дисциплінарний проступок (поняття, складові). 
81. Поняття дисциплінарної відповідальності працівників (поняття, види).  
82.Дисциплінарні стягнення, види, порядок їх застосування. 
83.Матеріальна відповідальність у трудовому праві України (поняття, 

підстави, умови, характерні риси). 
84. Загальна характеристика матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору (підстава та умови). 
85. Матеріальна відповідальність працівників у трудовому праві України 

(поняття та види). 
86. Охорона праці (поняття). 
87. Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів (поняття, 

сторони, органи, що їх розглядають). 
88. Коло органів та порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. 
89. Комісія з трудових спорів як один із органів розгляду індивідуальних 

трудових спорів (компетенція, строки звернення, порядок і строки 
розгляду, порядок прийняття, строк та порядок виконання рішення). 

90. Загальна характеристика нагляду та контролю за додержання 
законодавства про працю України (поняття, види та органи, що 
здійснюють). 
 

Вибір відповідних завдань необхідно здійснювати за порядковим 

номером у журналі: 
№ за списком у журналі Питання, які необхідно висвітлити  

1 1, 26, 51, 90 

2 2, 27, 52, 89 

3 3, 28,  53, 88 

4 4, 29, 54, 87 

5 5, 30,  55, 86 

6 6, 31, 56, 85 

7 7, 32, 57, 84 

8 8, 33, 58, 83 

9 9, 34, 59, 82 

10 10, 35, 60, 81 

11 11, 36, 61, 80 
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12 12, 37, 62, 79 

13 13, 38, 63, 78 

14 14, 39, 64, 77 

15 15, 40, 65, 76 

16 16, 41, 66, 75 

17 17, 42, 67, 74 

18 18, 43, 2, 73 

19 19, 44, 3, 72 

20 20, 45, 4, 71 

21 21, 46, 5, 70 

22 22, 47, 6, 69 

23 23, 48, 7, 68 

24 24, 49, 8, 67 

25 25, 50, 9, 66 

 

 3.2. Оформлення індивідуальної роботи 

 Індивідуальні роботи виконуються на листках формату А4 і 
містять титульну сторінку, зміст, основну частину, літературу, 

додатки: 

1) на титульній сторінці зазначається навчальний заклад, кафедра, 
назва дисципліни, академічна група, прізвище та ініціали студента й 

викладача;  
2) після титульного аркуша наводиться зміст роботи із 

зазначенням сторінок; 

3) усі формули, рисунки і таблиці нумеруються із зазначенням їх 

назви; 

4) посилання на джерела інформації подаються у квадратних 

дужках із зазначенням номера у переліку літератури та відповідних 

сторінок; 

5) список літератури наводиться в кінці робіт в алфавітному 

порядку або порядку згадування в тексті; 
6) для основного тексту використовується шрифт Times New 

Roman 14, текст друкується через 1,5 інтервал і вирівнюється на 
ширину сторінки, що має ліве поле – 2,5 см, решту – 1,5 см. 

Орієнтовний обсяг контрольної роботи становить 15-20 сторінок 

друкованого тексту (до 3-5 сторінок на кожне запитання). 

Контрольна робота виконується із застосуванням чинних 

нормативно-правових актів у сфері праці  і представляється на 
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рецензію (перевірку) на випускову кафедру не пізніше  двох тижнів до 

залікової сесії. 
 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України. 
2. Кодекс законів про працю України (1971 р.). 
3. Закон України «Про оплату праці» (1995р.). 
4. Закон України «Про відпустки» (1996р.). 
5. Закон України «Про колективні договори і угоди» (1993р.). 

6. Закон України «Про організації роботодавців» (2012р.). 

7. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» . 

8. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття»  (2000р.). 

Пошук перерахованих нормативно-правових актів доцільно 

здійснювати на сайті Верховної Ради України: http://rada.gov.ua/ 

 

Навчальні підручники, посібники та періодичні видання 

1. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій. - Київ: Вілбор,1999. - 208с. 
2. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: 

Навч.-метод. розробка. - Київ: МАУП, 1999. - 88с. 
3. Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій. - Київ: Вентурі,1996. - 

224с. 
4. Трудове право України: Підручник/ За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. 

Ченишевої. - 2-е вид., стереот.- Київ: Знання, 2001. - 564с. 
5. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. 

спец. вищ. навч. закл./П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та 
ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. - Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 

2004. - 536с. 
6. Трудове право України: Практикум/ Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіна, 

Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков; За ред. Г.І. Чанишева. - Київ: 

Юрінком Інтер, 1999. - 288с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


