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1. Методичні вказівки до виконання завдань 
Господарське і трудове право є самостійною навчальною 

дисципліною, що вивчається студентами за спеціальностями 

„Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні 
машини та обладнання”  і  „Обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів та виробів”. 

Господарське право регулює господарські відносини, що виникають 
процесі організації та здійснення господарської діяльності між 

суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими 

учасниками відносин у сфері господарювання.  
Предметом трудового права є трудові відносини, що виникають на 
підставі укладення трудового договору, і відносини, що тісно пов’язані 
з трудовими: працевлаштування, підготовки кадрів і підвищення 
кваліфікації, щодо контролю за дотриманням законодавства про 
працю, з вирішення трудових спорів, а також відносини з приводу 
встановлення умов праці на підприємствах. 
Практичні заняття — найефективніша форма самостійної роботи 

студентів. 
Практичні завдання збагачують і закріплюють теоретичні заняття 
студентів, розвивають їх творчу активність. 
Проведення практичних занять з господарського та трудового 

права має за мету навчити майбутніх спеціалістів правильно і свідомо 
використовувати набуті знання та діючі правові норми в 
різноманітних практичних ситуаціях. 

Практичні заняття призначені для поглибленого вивчання 
дисципліни. На цих заняттях іде осмислення теоретичного 

матеріалу, усвідомлюється зв’язок між отриманими теоретичними 

знаннями й конкретними проблемами, формується вміння 
переконливо формулювати власну точку зору. 

Розв'язуючи ситуації, студент повинен навчитися знаходити 

необхідні правові норми в кодексах і збірниках законів, правильно 
застосовувати їх при вирішені конкретних питань. 
Обов’язковими формами роботи на таких заняттях має бути 

розв'язування завдань з їх обговоренням, вирішення задач, ситуацій, 

складання відповідних документів.  
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При підготовці до них студент повинен вивчити і засвоїти:  

- відповідну тему за підручником, а також спеціальну літературу, 
рекомендовану програмою і викладачем;  

- записи, зроблені під час лекцій та при опрацюванні літератури. 

Вміти: 

-  орієнтуватись у системі чинного законодавства України; 

-  самостійно знайти і проаналізувати законодавчі та інші 
нормативні акти з даної теми. 

Практичні заняття з господарського і трудового  права 
проводяться в такому порядку:  

- усний виклад студентам  змісту   завдання; 
- розв’язання ситуацій використовуючи нормативно-правові акти та з 

посиланням на них; 
- обговорення вирішення ситуацій; 
- складання відповідних документів. 

Вирішення ситуацій на практичних заняттях повинно бути 

грамотним, достатньо повним і теоретично обґрунтованим з 
посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. 

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен вміти 

оптимально використовувати отримані  правові знання у своїй 

практичний діяльності, вміло застосовувати їх у вирішенні 
практичних питань та конкретних ситуаціях.  

При підготовці до практичних занять необхідно користуватись 
підручниками, а також законодавчими актами, періодичними 

виданнями, журналами. 
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2. ПРИКЛАД РІШЕННЯ КОНКРЕТНОЇ ЗАДАЧІ. 
Рішення задачі повинно бути розгорнутим, висновки обґрунтовані 
посиланням на відповідні статті конкретного нормативного акту. 

При вирішенні задачі рекомендується: 
1. визначити, до якої теми відноситься задача; 
2. проаналізувати фактичні обставини, що наводяться; 
3. визначити коло нормативних актів, які  необхідно вивчити; 

4. керуватися конкретними нормами  закону чи іншого 

нормативного акту. 

 

Громадяни України Іваненко І.П. здійснює безпосередньо 

самостійну, систематичну, на власний ризик діяльність з надання 
посередницьких послуг з метою отримання прибутку. 

Питання: 

1. Чи займається  Іваненко І.П. підприємницькою діяльністю і 

чи є він підприємцем? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на 

відповідні положення чинного законодавства України. 

2. За яких умов фізична особа набуває статуту підприємця? 

1. Гр. Іваненко І.П. займається підприємницькою діяльністю, так 
як відповідно до ст. 42 Господарського  кодексу України, який 

встановлює відповідно до Конституції України правові основи 

господарської діяльності (господарювання), підприємництво – це 

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку, а, як видно із 
умов задачі,  гр. Іваненко здійснює діяльність, яка відповідає 
ознакам підприємницької діяльності.  

2. За чинним законодавством України громадянин (фізична особа) 
може набувати статуту  підприємця. Однією із головних умов 
здійснення підприємницької діяльності та набуття статусу 

підприємця фізичною особою є державна реєстрація. 

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 
здійснюється відповідно до Закону України „Про державну 
реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців" від 15.05.2003 

р. Громадяни, які мають намір займатися підприємницькою 
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діяльністю без створення юридичної особи, подають реєстраційну 

картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну 

реєстрацію, копію довідки про включення заявника до Державного 

реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових 

платежів і документ, що засвідчує внесення плати за державну 

реєстрацію. 

Державна реєстрація проводиться за наявності всіх необхідних 

документів протягом не більше двох робочих днів. Органи 

державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести 

дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької 
діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію 

встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним номером 

фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів. 
З моменту реєстрації фізична особа набуває статуту підприємця. 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

Господарське право 
 

ТЕМА 1.  Господарське право. Господарські правовідносини. 

Господарське законодавство. 

Поняття та види господарської діяльності.  

Поняття та види господарських відносин.  

Поняття та система господарського законодавства.  

Поняття підприємницької діяльності та її ознаки. 

Література 1, 2, 5, 19, 43 

Вирішіть зазначені ситуації 

Завдання № 1 
При розгляді справи у господарському спорі, провадження в якій 

порушено ухвалою від 10 липня 2002 р., суд застосував закон СРСР, 

що був прийнятий у вересні 1974 р. 

  1. Чи правомірне застосування господарським судом зазначеного 

закону? 

 2. Які умови застосування на території України актів 

колишнього СРСР? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на 

відповідні положення чинного законодавства України. 

 

Завдання № 2 
У чому полягає сутність економічних передумов розвитку 
підприємництва?  

1. Проаналізуйте, які існуючі економічні передумови сприяють 

становленню підприємництва, а які стримують (гальмують) його 

подальший розвиток? 
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Завдання № 3 

Чому правове регулювання є найважливішою функцією держави?  

1. У чому полягає сутність цієї функції? Які ще функції виконує 

держава? 

 

Завдання № 4 

Чи можна було здійснювати офіційно підприємницьку діяльність 
до 1 березня 1991 року?  

1. Поясніть чому. Чи були в Україні підприємці у 1988-1990 рр.?  

 

Завдання № 5 

Назвіть особливості господарського законодавства.  За критерієм 

юридичної сили актів побудуйте хронологічну схему системи 

господарського законодавства. 

 

 

ТЕМА 2 Суб’єкти  господарського права. Суб’єкти 

господарювання: організаційно-правові форми, державна 

реєстрація. 

 Поняття та види суб’єктів господарського права.  

Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.  

Господарські організації – суб’єкти господарювання. 

Фізичні особи – суб’єкти господарювання.   

Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання.  

Реєстрація  юридичних та фізичних осіб. 

Державна реєстрація припинення юридичної особи та 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця.  

Література 1, 2, 10, 24 

Вирішіть зазначені ситуації 

Завдання № 1 
Громадянин України Іванов І. І. здійснює безпосередню 

самостійну, систематичну на власний ризик діяльність з надання 
посередницьких послуг з метою отримання прибутку. 
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1. Чи є Іванов І. І. суб’єктом господарського права? Обґрунтуйте 

свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного 

законодавства України. 

2. За яких умов фізична особа набуває статусу суб’єкта 

господарського права? 

 

Завдання № 2 

Статутом ТОВ «Перемога», засновниками якого є пенсіонер 

Кустинський В. Л. та ветеран Великої Вітчизняної війни Ревчук Н. 

Г., передбачено такі види діяльності, як торговельна діяльність, 
посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій, маркетингові 
послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, надання 
всіх видів рекламних послуг, постачання природного та 
скрапленого газу, надання туристичних послуг, діяльність,     
пов'язана    з    проведенням    криміналістичних, судово-медичних,  

судово-психіатричних  експертиз. 
1. Чи всі із вказаних видів діяльності можуть здійснюватись 

зазначеним ТОВ? Відповідаючи на це питання, пошліться на 

відповідні положення чинного законодавства України. 

 
Завдання № 3 

1.Побудуйте схему державної реєстрації підприємства як 

суб'єкта підприємницької діяльності із створенням юридичної 

особи. 

2. Який термін встановлений для проведення державної реєстрація 

юридичної особи. 

Завдання № 4 

ЗАТ «Волиньгазбуд» у зв’язку із зміною місцезнаходження, 
зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в 
райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. 
Реєструючий орган відмовив вищевказаному ЗАТ в перереєстрації, 
мотивуючи свою відмову тим, що вона (перереєстрація) суперечить 
чинному законодавству України. 

1. Чи правомірна відмова реєструючого органу? Обґрунтуйте 

свою відповідь. 

2. У яких випадках здійснюється перереєстрація суб’єкта 

підприємницької діяльності? 
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Завдання № 5 
Засновники товариства з обмеженою відповідальністю, предметом 

діяльності якого є здійснення медичної практики та реалізація 
медикаментів, 20 червня 2000 р. звернулися у відповідну районну 

державну адміністрацію із заявою про державну реєстрацію 

товариства.  
Листом від 28 червня 2000 р. райдержадміністрація повідомила 
заявників, що у державній реєстрації товариства відмовлено з таких 

мотивів:  
 а) відсутність ліцензії на здійснення товариством медичної 
практики та продаж на території України медикаментів; 

 б) подані установчі документи суперечать чинному 

законодавству, оскільки вказані в них вклади засновників у 

сукупності становлять 75% статутного фонду товариства, а решта – 

25% має бути сформована за рахунок плати за випущені 
товариством облігації. 

1. Чи правомірна позиція райдержадміністрації в цій справі (по 

кожному пункту)? 

2. Які дії засновників товариства забезпечать захист їх права на 

реєстрацію товариства? 

3.Які нормативні акти регулюють питання державної 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензування 

виконуваних ними робіт? 

 

Завдання № 6 
Двоє фізичних осіб вирішили створити товариство з обмеженою 
відповідальністю, подавши всі необхідні документи до державної 
адміністрації. Але працівник органу реєстрації відмовив їм, 
посилаючись на ст. 63 Закону України "Про господарські 
товариства", згідно з якою ревізійна комісія, що утворюється 
зборами учасників товариства з їх числа, повинна налічувати не 
менше трьох осіб. 

1. Які документи подаються для державної реєстрації 
товариства з обмеженою відповідальністю? Чи правомірна 

відмова працівника держадміністрації? Якою повинна бути 

мінімальна кількість учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю? Чи є підстави для розгляду спору в суді? 
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Завдання № 7 

Скласти загальну схему реєстрації фізичної особи-підприємця (без 
створення юридичної особи). 

1. Впродовж якого строку здійснюється державна реєстрація 

фізичної особи-підприємця та видається свідоцтво про державну 

реєстрацію? 

Завдання № 8 
У 2004 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку 
ТзДВ "Політ". У серпні 2008р. у товариства виникла необхідність 
внести зміни до установчих документів, пов'язані із зміною його 
місцезнаходження, прийняттям до складу учасників нових осіб та 
виходом кількох осіб зі складу учасників. Були зібрані всі необхідні 
документи і подані для реєстрації змін. Проте районна державна 
адміністрація відмовила в прийнятті документів, висунувши вимоги 
щодо обов'язкової перереєстрації товариства і збільшення 
статутного фонду до величини, еквівалентної 625-ти розмірам 
мінімальної заробітної плати. 

1. Який мінімальний розмір статутного фонду передбачений 

законодавством для товариств з обмеженою відповідальністю? 

  2. Чи правомірні вимоги державної адміністрації щодо 

проведення перереєстрації товариства та збільшення розміру його 

статутного фонду?  

 

Завдання № 9 

У 2004 р. приватне підприємство було зареєстроване за місцем 
проживання засновника. Через рік воно придбало окреме 
приміщення під офіс, у якому впродовж 6-ти місячного терміну 
провадило свою діяльність. Довідавшись про це, представники 
державної адміністрації, у якій було зареєстроване підприємство, 
скасували рішення про його реєстрацію, посилаючись на те, що 
підприємство своєчасно не повідомило орган реєстрації про зміну 
свого місцезнаходження. Підприємство звернулося до 
господарського суду. 

1. У яких випадках здійснюється скасування державної реєстрації 
за рішенням суду?  
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2. Чи потрібно було повідомляти орган реєстрації про зміну 

місцезнаходження підприємства, якщо засновник не змінював свого 

місця проживання?  

3. Яке рішення має прийняти суд за даним позовом? 

 

 

Завдання № 10 

Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. 
Державний реєстратор, до якого звернувся Петров із необхідними 
документами, відмовила у реєстрації приватного підприємства, 
посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, 
передбаченого установчими документами підприємства. Петров 
оскаржив відмову до суду та просив суд зобов’язати державного 
реєстратора здійснити державну реєстрацію його підприємства.  

1. Які обов’язкові реквізити статуту приватного підприємства?   

2.  Чи обов’язковий статутний фонд у приватному підприємстві?  

3.  Чи встановлений розмір статутного фонду для приватного 

підприємства? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

 
ТЕМА 3 Організаційно-правові форми суб’єктів 

господарювання. 
Поняття та види господарських товариств.  

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою та 

додатковою відповідальністю: установчі документи, порядок 

управління та відповідальність.  

Повне та командитне товариства: установчі документи, 

порядок управління та відповідальність учасників.  

Види та організаційно-правові форми підприємств. Організаційна 

структура та управління підприємством. Правова 

характеристика об’єднань підприємств.  

Поняття, види та правове становище підприємств колективної 

власності.  

Правове становище приватних підприємств.  

Поняття та мета діяльності промислово-фінансових груп. 

Література 1, 2, 19, 23, 32, 33, 34  
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Вирішіть зазначені ситуації 

   Завдання № 1 

Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б 

характеризувалося: 
- можливістю залучення коштів інших осіб (не засновників) з 
метою створення значного за розмірами капіталу; 

- незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів у 
його діяльності; 

- обмеженим рухом учасників; 
- незначним рівнем публічності діяльності товариства; 
- можливістю формування виконавчого органу не лише з 
учасників товариства, а й з найманих працівників. 

1. Якому виду господарських товариств відповідають ці ознаки? 

2. Які дії мають виконати засновники для реалізації свого задуму? 

 

Завдання № 2 

Командитне товариство, що складається з одного повного 

учасника і трьох вкладників, які мають рівні частки, визнане 
банкрутом. Ліквідаційна комісія виявила, що борги товариства на 
450 тис. грн. перевищують його майнову базу навіть після вжиття 
заходів до стягнення кредиторської заборгованості. При цьому 

виявилося, що вкладники лише на 25% сплатили свої вклади до 

статутного фонду, розмір якого відповідно до установчого договору 

становить 36 тис. грн. 

1. Який розмір вкладів (і часток у статутному фонді) повного 

учасника і вкладників? 

2.У якому розмірі кожний з них нестиме майнову відповідальність 

за борги товариства? 

3. Якою буде відповідальність вкладників – солідарною чи 

частковою? 

 

Завдання № 3      
Ільченко І. Л. виявила бажання створити товариство з додатковою 

відповідальністю. Для цього вона подала до органу реєстрації за 
місцезнаходженням товариства з додатковою відповідальністю такі 
документи: 
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- реєстраційну картку; 

- статут товариства з додатковою відповідальністю; 

- документ, що посвідчує внесення плати за державну 
реєстрацію; 

1. Яке рішення повинен прийняти орган державної реєстрації? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

Завдання № 4 
Іванова С. Т., Іванов П. Л., Петров В. А, Зайцев М. В,  Сидоров А. 

Д. уклали договір про створення товариства з обмеженою 

відповідальністю. Було проведено перші збори учасників 
товариства з обмеженою відповідальністю, на яких Зайцева М. В. 

було уповноважено здійснити державну реєстрацію товариства з 
обмеженою відповідальністю. 

Які дії має вчинити Зайцев М. В.? 

 

 

 

Завдання № 5 
Фізична особа, зареєструвавшись як суб'єкт підприємницької 

діяльності, почала займатися наданням різноманітних послуг 
населенню. Оплата за послуги здійснювалася за готівкові кошти. 
Під час чергової перевірки працівники податкової служби 
попередили громадянина, що він повинен відкрити поточний 
рахунок у банку, куди здавати всі отримані готівкові кошти. 
Підприємець звернувся за консультацією до представництва 
Державного комітету України з питань регуляторної політики  та 
підприємництва.  

Якими актами законодавства регламентується порядок 

відкриття рахунків фізичними особами — суб'єктами 

підприємницької діяльності?  

Чи передбачено законодавством обов'язкове відкриття 

рахунків фізичними особами — суб'єктами підприємницької 

діяльності?  
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Завдання № 6 

Підготуйте атрибути вашої майбутньої фірми: зразок печатки, 

штампи, фірмові  бланки, торговельний знак, емблему фірми тощо. 

 

Завдання № 7 
Пан Головко є повним  учасником , а пан Левко – 

командитистом командитного товариства, що має назву 

„Командитне товариство Головко і Левко ”.  

Визначте, чи є правомірною така назва цього товариства? 

Поясніть, посилаючись на чинне законодавство. 

 

Завдання № 8 
В Харкові діє підприємство з іноземними інвестиціями “Лаура”, 

зареєстроване у 1998 році, в статутному фонді якого міститься 
іноземна інвестиція в розмірі 100% статутного фонду. Засновники 

звернулись до органу державної реєстрації з необхідними 

документами для перереєстрації вказаного підприємства у зв’язку зі 
зміною організаційно-правової форми зі ЗАТ на ВАТ. Однак орган 

державної реєстрації відмовив у перереєстрації, обґрунтувавши 

свою відмову необхідністю привести установчі документи у 

відповідність діючому законодавству і визначити організаційно-

правову форму підприємства як іноземне підприємство. 

1. Чи правомірна відмова органу державної реєстрації у 

перереєстрації ПзІІ “Лаура”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання № 9 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 

Вид Визначення Статутний 
капітал 

Межі  
відповідаль
ності 

учасників 

Стадії  
створення 
й порядок  
організації 

Засновни
ки та 

учасники 

Майно та  
майнові 
права  

учасників 

Управління 
товариством 

(органи; 
обмеження) 

Особливості 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Акціонерне 
товариство 

        

         

Публічне         

         

Приватне         
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Товариство з 
обмеженою 
відповідальні
стю 

        

         

Товариство з 
додатковою 
відповідальні
стю 

        

         

Повне 
товариство 

        

         

Командитне 
товариство 
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Завдання № 10 

Заповніть таблицю відповідно до законодавства.  

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ,  

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 

Попередні дії учасників 
щодо  

створюваної юридичної 
особи 

Орган, до 
якого 

звертається  
і хто 

Перелік 
документів

, які 
подаються 

Тривалі
сть 
стадії 

Сутніс
ть 

рішен
ня, дії 
тощо 

Отримуван
ий 

результат 
Особливос

ті 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Створення нової юридичної особи      

       

       

2. Внесення змін до установчих документів юридичної особи 

       

       

3. Реорганізація юридичної особи       

       

       

4. Ліквідація юридичної особи 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4 Правовий режим майна суб’єктів 
господарювання. 

Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у 

сфері господарювання. Правові режими майна суб’єктів 

господарювання.  

Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Фонди 

підприємств і їх правова характеристика. 

Література 1, 2, 19, 34 

 
Вирішіть зазначені ситуації 

 

Завдання № 1 

Майно державного підприємства «Спецбуд» належить йому на 
праві повного господарського відання. Здійснюючи розрахунки з 
постачальниками продукції, керівник підприємства вирішив 
передати у власність одного з постачальників належний ДП 

«Спецбуд» автомобіль. 
1. Чи правомірне таке рішення керівника ДП «Спецбуд»? 

2. Який правовий режим майна, що є державною власністю і 

закріплене за державним підприємством? 

Завдання № 2 
Державна установа внаслідок господарської діяльності отримала 
дохід. З грошових коштів, що становили дохід зазначеної установи, 

остання придбала легковий автомобіль для своїх потреб. 

1. Чи правомірне придбання зазначеного автомобіля? 

2. Чи є державна установа власником переданого їй майна? 

3. Який правовий режим майна встановлений законодавством 

України для державних установ? 

4. Які правомочності державної установи щодо закріпленого за 

нею майна. 

Завдання № 3 
У Львові діє підприємство з іноземними інвестиціями 

“Лінда”, зареєстроване у 1999 році, в статутному фонді якого 

міститься іноземна інвестиція в розмірі 100% статутного 

фонду. Засновники звернулись до органу державної реєстрації 
з необхідними документами для перереєстрації вказаного 
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підприємства у зв’язку зі зміною організаційно-правової 
форми зі ЗАТ на ВАТ. Однак орган державної реєстрації 
відмовив у перереєстрації, обґрунтувавши свою відмову 

необхідністю привести установчі документи у відповідність 
діючому законодавству і визначити організаційно-правову 

форму підприємства як іноземне підприємство. 

1. Чи правомірна відмова органу державної реєстрації у 

перереєстрації ПзІІ “Лінда”?  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Трудове право 

ТЕМА 5 Поняття трудового права.  Суб’єкти трудового 

права. Колективний договір. 

Поняття та предмет трудового права України. 

Поняття і класифікація суб’єктів трудового права.  

Трудові правовідносини.  

Колективний договір: поняття, сторони, зміст та порядок 

укладення.  

Література 4, 16, 35, 39 

Вирішіть зазначені ситуації 
Завдання № 1 

На новоствореному підприємстві не була своєчасно проведена 
робота щодо укладення колективного договору у зв'язку з чим 

колективний договір не було укладено. Завідуючий відділу 

Ількович подав заяву про відпустку, вимагаючи, крім основної 
відпустки 24 календарних дні, надати йому ще додаткову - 7 

календарних днів, як працівнику з ненормованим робочим часом. 

Інспектор із кадрів заперечував, він вимагав документів, які б 

підтверджували, що Ількович дійсно відноситься до такої категорії 
працівників і має право на додаткову відпустку вказаної тривалості. 

1. Підготуйте висновок посилаючись на відповідні нормативно-

правові акти. 

2.Складіть заяву про надання додаткової відпустки, як 

працівнику з ненормованим робочим днем. 
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Завдання № 2 

Ознайомившись із змістом колективного договору 
підприємства, державний інспектор виявив норму, згідно з якою 

кожний працівник, що порушив трудову або виробничу дисципліну, 

буде притягатися до дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності у вигляді штрафу. Крім того, працівникам, які 
допустили прогул без поважних причин, буде скорочуватися 
щорічна відпустка на кількість днів прогулу. 

1.Чи відповідає вказана норма чинному трудовому 

законодавству?  

 

Завдання № 3 

Випускниця театрального вузу Шаврова влаштувалася на 
роботу до театру юного глядача. Головний режисер театру допустив 
її до участі у репетиціях нової постанови, але взяв з неї розписку про 
те, що вона протягом 5 років не буде одружуватися. Наказ про 

зарахування її до роботи не був виданий. 

Дайте відповіді на питання: 

1. Чи виникли у даному випадку трудові правовідносини? 

2.Чи можуть встановлюватися в трудовому договорі 

додаткові порівняно з КЗпП умови праці? 

 

 

Завдання № 4 

На новоствореному підприємстві робота щодо укладення 
колективного договору не була проведена вчасно, в зв'язку з 
цим колективний договір не було укладено. Завідуючий 
відділом Рудюк подав заяву про надання йому щорічної 
відпустки, при цьому він вимагав, щоб крім основної 
відпустки йому була надана додаткова, оскільки йому 
встановлений ненормований робочий день. Але у відділі кадрів 
йому відмовили в наданні додаткової відпустки, 
посилаючись на відсутність документу, що визначає конкретну 
тривалість такої відпустки. 

1. Дайте оцінку цій ситуації відповідно до законодавства. 
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Завдання № 5 

На приватному підприємстві „Озон” немає колективного 

договору. На вимогу працівників укласти такий договір, 

директор підприємства заявив, що колективний договір не 
може бути укладеним через відсутність на підприємстві 
профспілкової організації. 

1. Чи правомірна заява директора підприємства? 

 2. Хто може бути стороною колективного договору?  

3. Чи передбачена відповідальність за ухилення від укладення 

колективного договору? 

 

Завдання № 6 

Директор авторемонтного підприємства і голова 
профспілкового комітету склали і підписали колективний 

договір, після чого наказом по підприємству було оголошено 

про набрання ним чинності. 

1.Чи правомірні дії директора і голови профкому 

автопідприємства?  

2. Який порядок укладення колективного договору? 

Завдання № 7 

При прийнятті на роботу, 1 березня 2010р., на посаду 

бухгалтера 1 категорії, на підприємство комунальної форми 

власності Шквчук Н. М. звернулася з проханням до 

начальника відділу кадрів надати їй для ознайомлення 
колективний договір. В цьому прохані їй  було відмовлено, у 

зв’язку з тим, що  колективний договір уже діє і його 

положення на новоприйнятих працівників не поширюються. 
1. Чи правомірно поступив начальник відділу кадрів? 

2.На яких працівників поширюються положення 

колективного договору? 

3. Назвіть сферу укладення колективного договору. 
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ТЕМА 6  Трудовий договір. 

Поняття трудового договору. Порядок укладання трудового 

договору.   

Сторони та зміст трудового договору. Форма трудового 

договору. Строки трудового договору. Випробування при 

прийнятті на роботу. 

Види трудового договору. Поняття переведення на іншу 

роботу. Зміна істотних умов праці. 

Класифікація підстав припинення трудового договору. 

 Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу.  

Порядок оформлення звільнення з роботи і здійснення розрахунку. 

Література 4, 16, 22, 39, 42, 44, 45 

Вирішіть зазначені ситуації 

Завдання № 1 

Адміністрація ТОВ "Ілан", приймаючи на посаду конструктора 
Фоменка і технолога Верченка, вимагала такі документи: 

•    паспорт; 
•    трудову книжку; 

•    диплом про закінчення вищого навчального закладу; 

•    характеристику з попереднього місця роботи; 

•    довідку про стан здоров'я.  
1. Чи правомірна вимога адміністрації про пред'явлення вказаними 

особами всіх перерахованих документів?  

2. Як оформляється прийняття на роботу працівників? 

3. Складіть заяву про прийняття на роботу. 

Завдання № 2 

При прийнятті на роботу завідуючим складом Петрука директор 

запропонував йому принести паспорт, трудову книжку, диплом 

про закінчення вузу, характеристику з останнього місця роботи, 

довідку про забезпечення Петрука  і його сім'ї житловою площею 

і довідку про стан здоров'я. Коли той приніс потрібні документи, 

директор відмовив йому в прийнятті на роботу в зв’язку в тим, що 
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в Петрука є тільки диплом про закінчення технікуму, він мешкає і 
прописаний в передмісті і потребує поліпшення житлових умов. 

1. Чи обґрунтована відмова Петруку в прийнятті на роботу? 

2. Який загальний порядок прийняття на роботу? 

Завдання № 3 

Столяр Стряпко подав заяву про звільнення за власним бажанням і 
попросив видати йому належним чином оформлену трудову 

книжку. Адміністрація відмовила у задоволенні вимоги Стряпка, 
посилаючись на те, що, влаштовуючись на роботу, він пред'явив не 
трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи. 

1. Чи правомірні дії адміністрації? 

2. Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова 

книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться? 

 

Завдання № 4 
Сичук працював економістом у AT "Добробут". 12 липня 2002 

року він звернувся до адміністрації із заявою про звільнення за 
угодою сторін. Після закінчення двотижневого терміну 25 липня він 

звернувся до адміністрації з проханням повернути раніше подану 
заяву, однак адміністрація йому відмовила і 27 липня 2002 року 
видала наказ про звільнення Сичука за п. 1 ст. 36 КЗпП України. 

 1. Чи правомірні дії адміністрації? 

2. Який порядок припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 

КЗпП України? 

3. Складіть заяву про звільнення з роботи за власним бажанням 

без поважної причини. 

Завдання № 5 
На термін відпустки по догляду за дитиною Михайлової була 
прийнята на роботу Прохорова. Коли Михайлова вийшла на роботу, 

Прохорова пред'явила довідку про те, що вона вагітна, і заявила 
директору заводу, що він не має права її звільнити. Незважаючи на 
заперечення Прохорової, директор видав наказ про її звільнення у 

зв'язку із закінченням строку трудового договору без згоди 

профспілкового комітету. 

1. Чи законні дії директора? 

2. Чи допускається звільнення вагітних жінок? 
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Завдання № 6 
Іванов був прийнятий на автотранспортне підприємство шофером 

легкового автомобіля. Згодом наказом по АТП він був переміщений 

для роботи на автобусі. За відмову від виконання наказу директор 

АТП перевів Іванова строком на три місяці на роботу вантажником. 

1. Дайте висновок щодо правомірності дій директора. 

 

Завдання № 7 
У зв'язку з ремонтом автоматишини водій автокомбінату Демідов 
був переведений на іншу роботу як вантажник. За відмову від 

переведення Демідов був звільнений за прогул. 

Демідов звернувся до районного суду з позовом про поновлення 
на колишній роботі.  

1.Яке рішення повинен винести суд? 

Завдання № 8 
При укладенні трудового договору з водієм автобуса Івановим  

директор автотранспортного підприємства запропонував включити 

умову про випробування протягом одного місяця. Іванов 
заперечував проти випробування на тій підставі, що в його трудовій 

книжці є відомості про його кваліфікацію і що він працює водієм 

вже 15 років. Він може погодитися на випробування протягом 

тільки одного тижня. 
Директор відмовив йому в прийнятті на роботу, тоді Іванов  
звернувся зі скаргою до прокурора. 
Дайте відповідь Іванову.  

1. Який порядок встановлений щодо випробування при прийнятті 

на роботу? Які його наслідки? 

 

Завдання № 9 

Назарчук, студентка денної форми навчання національного 

університету, одночасно працювала на півставки лаборантом 

кафедри філософії. За академічну заборгованість вона була 
відрахована з університету і одночасно звільнена з посади 

лаборанта. Назарчук звернулася до суду з позовом про поновлення 
на роботі. 
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Суддя, вважаючи, що Назаррчук працювала за сумісництвом і 
звільнена у зв'язку з припиненням навчання, визнав звільнення 
законним. Назарчук оскаржила рішення районного місцевого суду 

до обласного апеляційного суду. 

1. Що таке сумісництво?  

2. Який порядок укладення і розірвання трудового договору про 

роботу за сумісництвом? У яких правовідносинах з університетом 

знаходилася Назарчук?  

Завдання № 10 

 На підприємство були зараховані: механіком - випускник 
технікуму та інженером-технологом - випускницю академії з 
місячним випробувальним терміном. Через два тижні від дати 
укладення трудового договору їх було звільнено, як таких, що 
не витримали випробувальний термін. 

1. Чи порушено норми трудового законодавства в даному  

випадку?  

2. Для яких категорій працівників власник або 

уповноважений ним орган не має права встановлювати 

випробування?  

3. Чи потрібна згода профспілкового комітету на звільнення 

працівників при незадовільному результаті випробування ? 

Завдання № 11 

Директор автотранспортного підприємства звернувся до 

профкому підприємства з поданням про дачу згоди на 
розірвання трудового договору з водієм Наливайком за 
систематичне невиконання покладених на нього трудових 

обов'язків. Але профком про прийняте рішення в 
установлений законом термін письмово не повідомив ди-

ректора, після чого директор видав наказ про звільнення водія 
Наливайка. 

1. Чи правомірні дії директора?  

2.Який порядок надання профкомом згоди на розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця? 
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Завдання № 12 

Водій автотранспортного підприємства Цимбалюк був 
затриманий працівником ДАІ у вільний від роботи час за 
керування власним автомобілем в нетверезому стані, за що 
був позбавлений права керування транспортними засобами 
строком на 1 рік. 

1. Чи є цей факт підставою для розірвання з Цимбалюком 

трудового договору? Якщо так, то за яких умов? 

 

Завдання № 13 
Молодий спеціаліст Шевчук, випускник Національного 

університету водного господарства та природокористування, 
отримав направлення на роботу до Волинського виробничого 

об'єднання «Нафто-буд». При влаштуванні на роботу Шевчуку і 
його сім'ї (жінці і доньці) було виплачено гарантійні і 
компенсаційні суми, які передбачені чинним законодавством при 

переїзді на роботу в іншу місцевість в кількості 1,5 тис. грн. Шевчук 
уклав строковий трудовий договір з адміністрацією на три роки, за 
яким виробниче об'єднання зобов'язувалося протягом шести 

місяців надати йому квартиру. Однак цього зроблено не було. Через 
сім місяців після початку роботи Шевчук подав заяву про 

звільнення за власним бажанням, мотивуючи тим, що 

адміністрація не виконала своїх зобов'язань. Керівник ВО 

попередив Шевчука, що він є молодим спеціалістом і не має права 

на звільнення, крім того, йому потрібно буде повернути ВО всі 

кошти, які були  йому виплачені при переїзді. Шевчук звернувся до 

юрисконсульта.  

1. Дайте висновок щодо дій Шевчука.  

 

Завдання № 14 

 Іваненко звернувся з заявою про прийняття його на посаду 

слюсаря підприємства. Керівник структурного підрозділу, де 
повинен був працювати Іваненко, ознайомив його з 
колективним договором підприємства, вказавши на норму, що 

встановлювала дев’ятигодинний робочий день для робітників 
підприємства, в зв’язку з наявністю великої кількості роботи 
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та високою оплатою. Він також пояснив Іваненку, що 

останній має конституційне право погоджуватись або не 
погоджуватись на цю роботу. 

1. Які порушення мають (не мають) місце в умові задачі? 

 

ТЕМА 7 Робочий час та час відпочинку. 
Поняття робочого часу та його тривалість. Початок і 

закінчення роботи. Ненормований режим праці.  

Поняття надурочних робіт. Обмеження надурочних робіт  

Поняття і види часу відпочинку. Щорічна відпустка. Види 

щорічних відпусток. Тривалість відпусток.  

Підстави для надання та тривалість соціальних відпусток.  

Творчі відпустки. Відпустки, пов’язані з навчанням.  

Відпустки без збереження заробітної плати. 

Література 3, 4, 16, 22, 36, 37 

Вирішіть зазначені ситуації 

Завдання № 1 
Касир Мельничук звернулася до директора заводу із заявою про 

встановлення їй неповного робочого часу у зв'язку з тим, що в неї 
хвора мати і за нею, відповідно до  медичного висновку, потрібен 

догляд. Мельничук хотіла приходити на роботу пізніше на три 

години, а п'ятниця щоб була вільною від роботи. 

Директор відмовився встановити її вільний від роботи день, не 
заперечував проти скорочення робочого часу на три години, але не 
в першій половині робочого дня, а в другій, мотивуючи це тим, що 

вона зранку повинна готувати фінансові документи для здійснення 
різних перерахунків в банк та казначейство. 

Мельничук з цим не погодилася і звернулася до юрисконсульту 

заводу. 

1. Що таке неповний робочий час? 

2. Порядок встановлення неповного робочого часу? 

3. Що таке скорочений робочий час? 

4. Чи правильно поступив директор? 
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Завдання № 2 
Після закінчення робочого дня  директор цукрового заводу 

запропонував працівникам бухгалтерії допомогти швидко 

розвантажити машину з цукром,  тому  що наближалася гроза. 
Оплатити таку роботу як надурочну директор відмовився, 
мотивуючи це тим, що у працівників бухгалтерії ненормований 

робочий день і за це їм встановлена додаткова відпустка. 
Працівники бухгалтерії звернулися за роз'ясненням до юриста. 
1. Що таке надурочна робота? 

2. Що таке ненормований робочий день? 

3. Який порядок залучення до надурочних робіт? 

4. Чи підлягають вимоги працівників задоволенню? 

Завдання № 3 
Адміністратор готелю "Україна" Любчик чергувала 1 і 2 травня, у 

зв'язку з чим вона звернулася до директора готелю з проханням 

будь-яким чином компенсувати роботу в святкові дні. Любчик було 

відмовлено з тієї причини, що вона працювала у святкові дні згідно 

з графіком чергувань. 
1. Чи правомірна відмова директора? 

2. Чи компенсується робота у святкові та неробочі дні? 

Завдання № 4 
Сенчук працював пекарем на малому підприємстві "Рум’янець". 

Проробивши рік, він вимагав надання відпустки, однак 
адміністрація підприємства йому відмовила, пославшись на те, що у 
них приватне підприємство, а відпустка надається тільки на 
державних підприємствах. 

1. Чи правомірна відмова адміністрації? 

2. Хто має право на відпустку? 

Завдання № 5 

Пропрацювавши 1 рік і 2 місяці бухгалтером фінансово-планового 

відділу виробничого об’єднання „Електропобутприлад” Іванов 
вирішив, що йому необхідно використати щорічну відпустку.  

1. Які дії мають бути Іванова? 

2.  Відповідно до чинного законодавства право на відпустку 

настає після якого терміну роботи?   

3. Чим визначається черговість надання наступних відпусток?  
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Завдання № 6 

Пилипчак був прийнятий на роботу в цех з особливо  шкідливими 

умовами праці. Керівник підприємства попередив про те, що розмір 

заробітної плати Пилипчака буде залежати від тривалості 
робочого часу, і для нього вона не може перевищувати 36 годин на 
тиждень. 

1.Чи відповідає вимогам закону пояснення керівника 

підприємства? 

2. Які правові акти встановлюють перелік робіт з шкідливими 

умовами праці і їх тривалість? 

Завдання № 7 

Вагітна Алексеєва звернулась до роботодавця з проханням 

встановити їй неповний робочий тиждень. Керівник попросив 
Алексеєву попрацювати ще три тижні на умові повного робочого 

часу, обґрунтовуючи це прохання неможливістю її заміни на 
даний момент та малим терміном її вагітності. 

1. Дайте аналіз ситуації відповідно до законодавства. 

Завдання № 8 

Знаходячись у відпустці по догляду за дитиною Маркіянова 
отримала повідомлення про початок державних іспитів в 
університеті, де вона навчалась на заочному відділенні. Маркіянова 
звернулась до директора заводу з заявою про надання їй 

оплачуваної відпустки на період здачі державних іспитів. 
1. Яку відповідь повинен їй дати директор? Які нормативно-правові 

акти регулюють порядок та підстави надання відпусток? 

2. Складіть  заяву про надання відпустки на період складання 

державних іспитів. 

Завдання № 9 
Інженер будівельного підприємства Сагайдак пішов у відпустку з 

1 серпня 2002 року на 26 календарних днів згідно з графіком 

відпусток. У зв'язку з тим, що підприємство отримало вигідне 
замовлення, Сагайдака було відкликано з відпустки 11 серпня. 
Директор підприємства пояснив, що виконання отриманого 

замовлення неможливе без кваліфікованих працівників. 
1. Чи правомірні дії директора? 

2. Чи можливе перенесення відпустки на наступний рік? 
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Завдання № 10 

  Андрієвська звернулась з заявою про надання їй відпустки за 
власний рахунок терміном тридцять календарних днів, 
мотивуючи це тим, що вона ніколи раніше не використовувала цю 

відпустку, а стаж її роботи складає три роки. 

1. Як в правовому сенсі, повинен відреагувати власник 

підприємства на подану заяву? Обґрунтуйте відповідь на 

підставі чинного законодавства. 

2. Відповідно до Закону «Про відпустки», які порушення 

мають місце в даній ситуації? 

 

Завдання № 11 

Робітник книгарні „Ранок” Пилипенко був звільнений за прогул. 

Оспорюючи законність звільнення він стверджував, що прогул не 
скоїв, хоч запізнився на роботу на 20 хвилин. Директор книгарні, 
вважаючи Пилипенка нетверезим, не допустив його до роботи. До 

того ж, після цього випадку і до підписання наказу про звільнення 
минуло півтора місяці. 

1. Чи законне звільнення працівника?  

2. Як підтверджується факт сп’яніння? 

 3. В яких випадках допускається відсторонення працівників? 

 

Завдання № 12 

Працівник Наливайко потрапив до лікарні з алкогольним 

отруєнням і за таких обставин був відсутній на роботі. Власник 

підприємства кваліфікував це як прогул, мотивуючи тим, що 

Наливайко у робочий час знаходився в нетверезому стані і не міг 
бути допущений до роботи, незалежно від того був він у лікарні 
чи ні. Наливайка було звільнено з роботи за ст.. 40 ч. 4 КзПП 

України. 

 1. Чи правомірний наказ про звільнення?  

 2. В яких випадках відсутність на роботі не вважається 

прогулом? 
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ТЕМА 8 Трудова дисципліна та правові засоби її 
забезпечення. 

 Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. 

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.   

Поняття і види дисциплінарної відповідальності. Порядок і 

строки застосування дисциплінарних стягнень. 

Поняття заохочень. Види та порядок застосування, заохочень за 

успіхи в роботі. 

Література 3, 4, 16. 22, 35 

Вирішіть зазначені ситуації 
Завдання № 1 

Затверджуючи правила внутрішнього трудового розпорядку, AT 

"Случ" було запропоновано до переліку заходів дисциплінарних 

стягнень включити зауваження, попередження, догану, сувору 

догану, звільнення. 
1. Чи правомірна така пропозиція? 

2. У якому порядку затверджуються правила внутрішнього 

трудового розпорядку? 

 

Завдання № 2 
У правилах внутрішнього трудового розпорядку ТОВ "Альфа" є 
пункти, що передбачають позбавлення відпустки за прогул без 
поважної причини, накладення штрафу в розмірі двох мінімальних 

заробітних плат на особу, яка з'явилася на роботі в нетверезому 
стані, а також за порушення трудової дисципліни позбавлення 
премій, передбачених системою оплати праці. 

1. Чи відповідають нормам законодавства вказані положення 

правил внутрішнього трудового розпорядку? 

 

Завдання № 3 
Шофер Ольжук працював на автомашині 10 годин підряд, після 
чого йому було наказано працювати ще три години. Ольжук 
відмовився виконати це розпорядження, посилаючись на те, що у 

зв'язку з втомою він не зможе безпечно вести машину. За це 
Ольжуку оголошена догана. 

1. Чи законно Ольжук притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності? 
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Завдання № 4 
Наладчик Слєпков запізнився на роботу на 40 хвилин. Через три 

дні начальник цеху направив директору заводу доповідну записку, в 
якій просив оголосити Слєпкову догану. Через тиждень директор 

заводу видав наказ, в якому Слєпкову оголошувалася догана за 
запізнення на роботу. Слєпков звернувся до КТС із заявою, в якій 

просив зняти догану, оскільки спізнився він тому, що йому 

довелося в цей день їхати на роботу з передмістя. Пояснювальну 
записку про проступок у нього ніхто не відбирав, і в суті справи 

адміністрація не розібралася. 
1. Чи є підстави для оголошення догани?  

2. Який порядок накладання дисциплінарного стягнення? 

 

Завдання № 5 
Бухгалтер Іванова була відсутньою на роботі три з половиною 

години у зв'язку з особистими проблемами вдома. Отримавши 

письмове пояснення Іванової, головний бухгалтер оголосив їй 

догану за прогул без поважної причини. Іванова, яка до цього не 
мала ніяких стягнень, більше того, кілька разів заохочувалась, 
звернулася із заявою до КТС про зняття накладеного 

дисциплінарного стягнення. Крім того, Іванова вказувала в заяві, що 

прогулом вважається відсутність на роботі протягом усього 

робочого дня, вона ж була відсутньою тільки 3,5 години. 

1. Що таке прогул без поважної причини? 

2. Як повинен вирішатися спір? 

 

Завдання № 6 
Хоменко з'явився на роботу в нетверезому стані, за що йому 

перенесли щорічну відпустку на зимовий період і позбавили премії 
за місяць. Через два тижні він знову з'явився на роботу в 
нетверезому стані і за згодою профспілки був звільнений за 
систематичне порушення трудової дисципліни за п.З ст.40 КЗпП 

України. Хоменко звернувся з позовом до суду про поновлення 
його на роботі. 

1. Чи є підстави для звільнення Хоменка за п. З ст.40 КЗпП 

України? 

2. Яке рішення повинен винести суд? 
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Завдання № 7 
Слюсар Рудюк 20 березня самовільно залишив роботу. 

Директору підприємства про це стало відомо із доповідної записки 

начальника цеху 25 березня. З 1 квітня до 25 червня Романов 
перебував на лікарняному. 30 травня директором підприємства був 
виданий наказ про накладення на Романова дисциплінарного 

стягнення. 
1. Чи правомірно було накладене дисциплінарне стягнення? 

 

Завдання № 8 
Петравчук протягом робочого дня був відсутній на роботі 

більше трьох годин. Оскільки він на вимогу директора відмовився 
давати будь-які пояснення, то до нього було застосоване 
дисциплінарне стягнення — звільнення. 

1. Чи правомірно до Петравчука застосоване стягнення? Якщо 

так, то за яких умов? 

 

 

Завдання № 9 
За порушення трудової дисципліни Іванчук був притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності. Про це Іванчук дізнався з наказу, 

вивішеного на дошці оголошень, але під розписку повідомлений не 
був. Іванчук звернувся із заявою до суду про визнання стягнення 
таким, що не має чинності, оскільки, як він вважав, був порушений 

порядок застосування дисциплінарного стягнення. 
1. Яке рішення має винести суд? 

 

Завдання № 10 
8 червня 2001 р. наказом директора підприємства за 

невиконання 
без поважних причин трудових обов'язків Матвійчуку була 
оголошена догана. 1 червня 2002 р. Матвійчук знову допустив 
порушення трудової дисципліни (на одну годину без поважних 

причин запізнився на роботу) і 10 червня 2002 р. був виданий наказ 
про звільнення Матвійчука за п. 3 ст. 40 КЗпП України. 

1. Чи правомірно був звільнений Матвійчук? 
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Завдання № 11 
Слюсар Романів 20 березня самовільно залишив роботу. 

Директору підприємства про це стало відомо із доповідної 
записки начальника цеху 25 березня. З 1 квітня до 25 червня 
Романів перебував на лікарняному. 30 травня директором 

підприємства був виданий наказ про накладення на Романіва 
дисциплінарного стягнення. 

Чи правомірно було накладене дисциплінарне стягнення? 

 

Завдання № 12 
За порушення трудової дисципліни Данюк був притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності. Про це Данюк дізнався з наказу, 

вивішеного на дошці оголошень, але під розписку повідомлений не 
був. 

Данюк звернувся із заявою до суду про визнання стягнення 
таким, що не має чинності, оскільки, як він вважав, був порушений 

порядок застосування дисциплінарного стягнення. 
Вирішіть ситуацію з посиланням на певні ст.. КЗпП України. 

     Яке рішення має винести суд? 

Завдання № 13 
8 червня 2001 р. наказом директора підприємства за 

невиконання без поважних причин трудових обов'язків Малярчуку 

була оголошена догана. 
1 червня 2002 р. Макарчук знову допустив порушення трудової 

дисципліни (на одну годину без поважних причин запізнився на 
роботу) і 10 червня 2002 р. був виданий наказ про звільнення 
Макарчука за п. 3 ст. 40 КЗпП України.  

Чи правомірно був звільнений Макарчук? 

Завдання № 14 
Степанчук протягом робочого дня був відсутній на роботі 

більше трьох годин. Оскільки він на вимогу директора відмовився 
давати будь-які пояснення, то до нього було застосоване 
дисциплінарне стягнення — звільнення. 

Чи правомірно до Степанчука застосоване стягнення? Якщо так, 

то за яких умов? 
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ТЕМА 9  Правове регулювання зайнятості та 

працевлаштування. 
Поняття зайнятості населення. Поняття працевлаштування, 

його правові форми.  

Правовий статус безробітного. Правовий захист працівників при 

втраті роботи. 

Література 4, 16, 22, 35, 40 

Вирішіть зазначені ситуації 

Завдання № 1 
У районному центрі зайнятості звільненому за невідповідністю 

посаді за станом здоров'я (п. 2 ст. 40 КЗпП України) хірургу 
Леонову (58,5 років) запропонували достроково перейти на пенсію 

за віком, оскільки у нього 35 років загального трудового стажу. 

Він від цієї пропозиції відмовився і просив зареєструвати його як 

безробітного і виплачувати йому допомогу по безробіттю. 

1. Чи правомірна пропозиція центру зайнятості і відмова від неї 

Леонова? 

2. Протягом якого строку він може отримувати допомогу по 

безробіттю і в якому розмірі? 

3. Чи може він, отримуючи допомогу, працювати на 

громадських роботах? 
Дайте відповідь за умови, що Леонову 58 років. 

 

Завдання № 2 
Іванов, який одержує пенсію за віком, звернувся до районного 

центру зайнятості за сприянням у підшуканні підходящої роботи. 

1. Чи може він бути зареєстрований як такий, що шукає 

роботу? 

2. Чи має він право на отримання допомоги по безробіттю? 

 

Завдання № 3 

Іваненко звернувся за місцем постійного проживання до державної 
служби зайнятості з питанням сприяння у працевлаштуванні. Після 
розгляду поданих документів Іваненка попросили донести 

військовий квиток, а також попередили про те, що в зв'язку з тим, 
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що останній день реєстрації його як особи, яка шукає роботу 

припадає на святковий, то ним буде вважатись найближчий 

робочий день. 

1. Обґрунтуйте законність вимог та пояснень служби зайнятості ? 

 

Завдання № 4 

До служби зайнятості звернувся студент вищого навчального 

закладу денної форми навчання за сприянням у працевлаштуванні 
у вільний від навчання час. Але йому було відмовлено, 

посилаючись на те, що він належить до зайнятого населення. 
1. Чи правомірна така відмова?  

2. Чи має право такий студент набути статусу безробітного? 

 

Завдання № 5 

 Служба зайнятості відмовила у прийомі громадянину Сергієнку, 
мотивуючи це тим, що він не пред'явив трудової книжки. 

Сергієнко продовжував наполягати, в зв'язку з тим, що він 

прийшов у строк, встановлений працівниками служби зайнятості 
уже в друге. 

1.Чи під час кожного відвідування служби зайнятості 

безробітний повинен пред'являти трудову книжку ? 

 2.Чи є обов'язковим пред'являння інших документів при 

відвідуванні центру ? 

 

 

Завдання № 6 

Тарасюк не зміг відвідати центр зайнятості у строк, 

встановлений працівниками вказаної служби, в зв'язку з хворобою. 

Йому було скорочено виплату допомоги по безробіттю. 

1. Як повинен діяти Тарасюк за наявності поважних причин, що 

зумовили неможливість відвідати ним центр ? 
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Завдання № 7 
Інженер Шевчук була звільнена з підприємства за п. 1 ст. 40 КЗпП 

(у зв'язку з його ліквідацією). Вона звернулася до центру зайнятості 
для пошуку підходящої роботи і реєстрації її як безробітної, їй 

запропонували роботу техніка за її спеціальністю. Вона 
відмовилася, вважаючи, що місце цієї роботи хоч і знаходиться у 

межах міста, але надто віддалене від її місце проживання і 
заробітна плата значно нижче за колишню. Інших пропозицій 

служба зайнятості не надала. 
1. Чи можна вважати запропоновану роботу підходящою для 

Шевчук? 

2. Які документи їй необхідно пред'явити для реєстрації в 

службі зайнятості? 

3. Яким буде розмір її допомоги по безробіттю, коли і впродовж 

якого строку вона буде її отримувати ? 

4. Який порядок вивільнення працівників уразі ліквідації 

підприємства і які матеріальні гарантії надаються ? 
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4. Рекомендована література 
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1.  Щербина В. С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

– 656с. 
2.  Кравчук С.Й. Господарське право України: Навч.посіб.-

Київ:Кондор,2007. - 264с.-Юридична книга. - 966-351-108-7. - 34.00 
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